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گذر از رفتارهای رسمی تا سهولت در انجام کار

عبور از قاچ هندوانه و خط اتو

شهردار مشهد مقدس در بازدید از مرکز پایش آالینده های 
زیست محیطی خبر داد: 

مشهد اولین شهر دارای 
دستگاه های سنجش آلودگی 
صدا، الکترومغناطیس و اشعه 

UV درکشور

لزوم هوشیاری و رفتار شناسی تیم ترامپ

مین گذاری آمریکایی

رئیس فدراسیون اسکی در مجمع سالیانه 

ساخت پیست اسکی سرپوشیده در 
مشهد

مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: قیمت مرغ خرده فروشی در روز 
شنبه 7500 تومان رسید...

مدیر کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد از پرداختن نشدن 200 میلیارد تومان قبض عوارض 
نوسازی خبر داده است ، این موضوع را با یکی از کارشناسان در میان گذاشتم، محمد رحیم رهنما 

استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  دانشگاه فردوسی مشهد که تجربه یک دوره عضویت در شورای 
اسالمی شهرمشهد را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است فرآیند های  ...

قیمت مرغ به 7500 تومان رسید

صبح امروز بدهکاری 200 میلیاردی مردم به شهرداری مشهد را بررسی می کند

مرغ پایش را زمین 
گذاشت

بیماری فرآیندها  
ایاالت متحده آمریکا تحریم های اقتصادی سختی را علیه ایران 

در دستور کار قرار داده، اما شواهد و قرائن نشان می دهند که 
رفتارهای خصومت آمیز تیم ضد ایرانی دونالد ترامپ  ...

تحلیل روز 2

در این شماره می خوانیم
2

ارزیابی شاعر پیشکسوت از انجمن های شعر مشهد
متولیان امور فرهنگی
 با ادبیات نامهربان هستند
محافل و انجمن های ادبی ریشه و سابقه ای هم پای شعر و 
ادبیات ایران دارد. خوشبختانه این نوع تعامل...

در صفحه ۵ بخوانید

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه 2 بخوانید در صفحه 3 بخوانید
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بازگشت شهدا 
به شهر شهادت
استقبال از پیکر پاک 10 شهید دفاع مقدس و 2 شهید 
مدافع حرم در مشهد  ی
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خبرنگارعلی روغنگران

بازگشت شهدا به شهر شهادت
استقبال از پیکر پاک 10 شهید دفاع مقدس و 2 شهید مدافع حرم در مشهد 

من،  مسافر  اومــدی،  خوش  سالم،  گمنام  شهید 
خسته نباشی پهلون

صفا  من،  مهاجر  پرستوی  ســالم،  گمنام  شهید 
دادی به شهرمون

وقتی رسیدی همه جا بوی خوش خدا پیچید، تو 
مگه کجا بودی؟

وقتی رسیدی کوچه ها نسیم کربال رسید، تو مگه 
کجا بودی؟

مگه  اومد،  نرگس  گل  عطر  جا  همه  وقتی رسیدی 
با آقا بودی؟

وقتی رسیدی همه اشکا مثل زهرا)س(می چکید، 
تو مگه کجا بودی؟

شهید گمنام بگو، بگو به من حرف دلت رو، تا کی 
می خوای سکوت کنی!

برای  فکری  می خوای  کی  بگو، پس  گمنام  شهید 
بغض توی گلوت کنی؟

چرا  منتظره،  خونه  تو  پیرت  مادر  هنوز  راستی 
اینجا خوابیدی؟

راستی مادر نصفه شبا با گریه از خواب می پره، چرا 
اینجا خوابیدی؟

راستی بابات چند ساله دق مرگ شد و عمرش سر 
اومد، خدا رحمتش کنه!

راستی کسی نیست مادر و حتی یه دکتر ببره، چرا 
اینجا خوابیدی؟

کنار قبرت فکر  تازه دارم  حق داری هر چی بگی، 
دقایق می کنم!

هاتو  گالیه  نیار  روم  به  بگی،  چی  هر  داری  حق 
خودم دارم دق می کنم!

نمی دانم چه حکمتیست این روزها که تمام شهر، 
شور حسینی گرفته است خبر از مهمانانی آمده که بوی 
کربال می دهند. مهمانانی که داستان عشقبازیشان به 
چشم  مادران  داستان  برمی گردد.  پیش  سال  سی 
انتظاری که سی سال است با عکس های بچه هایشان 
درد و دل می کنند. داستان پدرهایی که کمرهایشان 

خم شده اما سرشان باالست.
باز مهمان داریم، اما نه بهتر است بگویم صاحبان 

اصلی این خانه برگشته اند...
امام  حضرت  شهادت  سوگواری  ایام  با  همزمان 
پیکر مطهر 9 شهید گمنام دفاع مقدس  حسین )ع( 
عصر شنبه از طریق فرودگاه شهید هاشمی نژاد وارد 

مشهد شد و مورد استقبال رسمی استاندار خراسان 
قرار  شهر  این  مــردم  و  اجرایی  مسئولین  رضــوی، 

گرفت.
که  بودند  شهیدی   135 جمله  از  مزبور  شهدای 
پیکرهایشان در تفحص  های اخیر کمیته جستجوی 
مناطق  در  مسلح  نیرو های  کل  ستاد  مفقودین 
 ،8 والفجر   ،5 کربالی  مجنون،  شلمچه،  عملیاتی 

والفجر یک و سومار به دست آمد.
این پیکرها متعلق به شهدای استانهای آذربایجان 
خوزستان،  ــوی،  رض خراسان  اصفهان،  شرقی، 
که  بودند  مــازنــدران  و  کرمانشاه  کرمان،  ــارس،  ف
به  و  شده  تشییع  تهران  در  گذشته  هفته  پنجشنبه 

شهرهای دیگر انتقال یافتند.
نشر  و  آثــار  حفظ  بنیاد  عمومی  ــط  رواب مسئول 
خبرنگار  به  رضوی  خراسان  مقدس  دفاع  ارزشهای 
ایرنا گفت: پیکر یکی از این شهدا مربوط به رزمنده 
18 ساله است که در عملیات رمضان در منطقه شرق 
بصره به شهادت رسیده و در مرکز فرهنگی امام رضا 

)ع( مشهد دفن خواهد شد.
علیرضا دهقان افزود: 2 شهید 15 و 28 ساله نیز که 

والفجر 8 در منطقه  ایذایی  ترتیب در عملیاتهای  به 
عملیاتی  منطقه  به  دشمن  تک  و  بوارین  عملیاتی 
زبیدات طی سال 67 شهید شده اند در پایگاه پدافند 

هوایی مشهد دفن می شوند.
وی اظهار داشت: 2 شهید 18 و 17 ساله هم که در 
عملیات ایذایی والفجر 8 در منطقه عملیاتی بوارین 
شهادت  به  بصره  شرق  منطقه  در  رمضان  عملیات  و 
و  تشییع  فریمان  سنگ  رباط  شهر  در  اند  رسیده 

تدفین خواهند شد.
دهقان گفت: پادگان آجا شهرستان تربت حیدریه 
نیز میزبان پیکر شهید 23 ساله ای خواهد بود که طی 
تک دشمن به منطقه عملیاتی زبیدات در سال 67 به 

شهادت رسید.
تک  طی  که  نیز  ای  ساله   28 شهید  ــزود:  اف وی 
به  زبیدات  عملیاتی  منطقه  به   67 سال  در  دشمن 
شهادت رسیده است در شهر گلمکان خراسان رضوی 
تشییع و تدفین می شود و محل دفن پیکر 2 شهید 

دیگر متعاقبا اعالم خواهد شد.
دهقان گفت: پیکر 2 شهید مدافع حرم نیز در گلزار 

شهدای بهشت رضا )ع( مشهد تدفین خواهد شد.

عاشورا  مکتب  ممتاز  شاگردان  شهدا  رشیدیان: 
هستند

عنوان  به  شهدا  از  ــوی  رض خــراســان  استاندار 
شاگردان ممتاز نهضت عاشورا یاد کرد.

از  استقبال  مراسم  حاشیه  در  رشیدیان  رضا  علی 
نفر از شهدای گمنام و دو شهید مدافع حرم  پیکر 9 
استان گفت: شهیدان این فرزندان غیور ملت، برای 
دفاع از ارش های ملی و دینی، جان ارزشمند خود 

را فدا کردند. 
وی میزبانی از پیکیر شهیدان همزمان با دهه اول 
محرم و در کنار امام مهربانی ها را توفیقی برای مردم 
شهدا  پیکر  تشییع  مراسم  افزود:  و  دانست  استان 
شهریور   26 دوشنبه   روز  کشور  سراسر  با  همزمان 
ماه سال جاری مصادف با هفتمین روز ماه محرم در 

مشهد مقدس برگزار می شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: به طور حتم 
مردم بزرگوار و همیشه در صحنه، با حضور گسترده 
خود در این مراسم، قدرشناسی خود به فرزندانشان 
و پایبندی به ارزش های انقالب اسالمی را به نمایش 

خواهند گذاشت. 

مقدس  دفاع  گمنام  شهید   ۹ این   مطهر  پیکرهای 
واعظی  مجتبی  فاطمیون،  االثر  مفقود  شهید  دو  و 
شدند  شناسایی  جدیدا  که  حسینی  نصرا...  سید  و 
در مشهد  گمنام، دوشنبه  پیکر 9 شهید  کنار  در  نیز 

تشییع می شوند.
۲۶ شهریور  روز دوشنبه   ۱۷ مراسم تشییع ساعت 
خسروی  خیابان  در  واقع  بناها  مسجد  مقابل  از  ماه 

بین شهید دیالمه ۳ و 5 آغاز می شود.
ملکوتی  بارگاه  در  طواف  از  پس  شهدا  مطهر  پیکر 
امام رضا )ع( برای تدفین به محل های تعییین شده 
منتقل خواهد شد که طبق هماهنگی انجام شده یک 
حیدریه،  تربت  ارتش   ۱۷۷ تیپ  پادگان  در  شهید 
شهید  دو  فریمان،  سنگ  سفید  پــارک  شهید  یک 
چهاراره  در  واقع  رضا)ع(  امام  فرهنگی  مجموعه  در 
نخریسی و پدافند هوایی ارتش مشهد منتقل خواهد 

شد.
تحت   ، گمنام  شهدای  با  وداع  مراسم  همچنین 
عنوان »شبی با شهدا« با حضور اقشار مختلف مردم 

در مشهد برگزار خواهد شد.
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نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی گفت: هنوز 
تحریم ها به طور کامل شروع نشده اما مشکالت زیادی 

در کشور ایجاد شده که قطعا در اثر تحریم ها نیست.
به گزارش ایسنا، عبدا... حاتمیان با اشاره به اینکه 
ایرادات کشور مربوط به مدیریت  ما است، اظهار کرد: 
وزرا در این مدیریت ها تاثیر دارد اما تمام کوتاهی ها بر 

گردن وزیر نیست.
کارشناسی  ــای  ــه ه الی در  بــرخــی  افــــزود:  وی 
برخی  و  می کشند  بسیاری  زحمت  تصمیم گیرنده، 
این  در  مشکل  که  باشند  رانت  به  آلوده  است  ممکن 
در  دولــت  تکانی  خانه  شرایط  این  در  اســت،  الیه ها 

بسیاری از موارد مفید خواهد بود.
حاتمیان بیان کرد: هنوز تحریم ها به طور کامل شروع 
اثر  در  قطعا  که  شده  ایجاد  زیادی  مشکالت  اما  نشده 
و  احتکار، خودرو  انبار های  با وجود  نیست.  تحریم ها 
صد ها مشکل دیگر، 99درصد مشکالت مدیریتی است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی با توجه به لزوم 
خانه تکانی دولت، عنوان کرد: دولت نیاز به خانه تکانی، 
به ویژه در تیم  اقتصادی خود دارد، البته آن ها افرادی 
نیستند که همراه دولت آمده باشند. افراد موثر در این 
شرایط،  کسانی هستند که در دوره های قبل و بعد نیز 
الیه  ها  این  در  خانه تکانی  به  معتقد  من  بود،  خواهند 

هستم.
محترمانه  را  تغییرات  وزیــران  خود  اگر  افــزود:  وی 
اگر  اما  دید  خواهند  آن را  اثــرات  مردم  دهند،  انجام 
و  سازمان ها  چابک سازی  و  تغییرات  برابر  در  وزیران 
تعداد  بی شک  کنند،  مقاومت  خود  وزارت خانه های 

زیادی از وزیران ریزش خواهند کرد. 
ناکار آمدی های  از  بسیاری  کــرد:  خاطرنشان  وی 
انسانی وزارت خانه ها  نیروی  از وضعیت  ناشی  موجود 
است که در نتیجه این تغییر و تحوالت اوضاع را بهتر 

خواهد کرد.
موجب  مرکزی  بانک  به  فشار  کرد:  اضافه  حاتمیان 
مرکزی  بانک  جدید  رییس  شد،  آن  ریاست  تغییر 
کمبودی نسبت به رییس سابق ندارد. ما در کشور کمبود 
رجال نداریم که بخواهیم به طور مداوم در یک الیه چند 

نفری بچرخیم.
نماینده مردم درگزدر خصوص لزوم وجود سازوکاری 
و  سوال  بزرگترین  گفت:  نمایندگان،  بر  نظارت  برای 
استیضاح از نماینده این است که مردم در دوره بعد به 
آن نماینده رای ندهند. قانون تعریف کرده، فردی که 
با مردم روراست نباشد، البی گری کند و ناسالم و ناپاک 
او را حذف کنند، ما شورای نظارت  باشد، خود مردم 
بر کار نمایندگان داریم که اگر نماینده ای تخلفی انجام 
قوه  به  مستند  صورت  به  را  آن  می توانند  مردم  دهد، 
به این امر رسیدگی  نیز  ارائه کنند و قوه مقننه  مقننه 

خواهد کرد.

مجلس بان
حاتمیان

مشکالت کشور تنها به خاطر 
تحریم ها نیست

بکارگیری  قانون منع  بی شک 
پر  از  ــا  روزه ایــن  بازنشستگان 
شده  مطرح  مسائل  سروصداترین 
اظهارنظرهای  که  و فضای مجازی است،  در رسانه ها 
متفاوت و برداشت های زیادی از خوانش این قانون از 

سمت کارشناسان و مسئولین می شود. 
با  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  رو  همین  از 
افراد  کاری  پرونده  در  بازنشستگی  حکم  اینکه  بیان 
بکارگیری  منع  قانون  طبق  بر  کاری  ممنوعیت  مالک 
مالک  بازنشستگی  برگه   است،گفت:  بازنشستگان 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان است.
سید احسان قاضی زاده هاشمی درباره  قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی،گفت: 
قانون منع بکارگیری بازنشستگان بدین معنا تاکیددارد 
که هر فردی باهر عنوانی که در گذشته بازنشسته شده 

باشد، مشمول این قانون میشود و الزم به ذکر است که 
عنوانی بنام معوق از بازنشستگی در قانون نداریم.

اسالمی  فریمان در مجلس شورای  نماینده  مردم   
بکارگیری  منع  قانون  واحد  ماده  اصل  کرد:   تصریح 
موضوع  بدین   دولتی  دستگاه   در  بازنشستگان 
تصریح دارد که هر فردی در گذشته به هر دلیلی  برگه  
شامل  باشد،  گرفته  قرار  شان  پرونده  در  بازنشستگی 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه حکم 
ممنوعیت  مالک  افراد  کاری  پرونده  در  بازنشستگی 
بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  طبق  بر  کــاری  
منع  قانون  مالک  بازنشستگی  برگه   یادآورشد:  است 

بکارگیری بازنشستگان است.

مدیر  از  نــقــل  ــه  ب شفقنا 
نوشت:  خراسان  علمیه  حــوزه 
بهبود  به  عنایت  با  حوزه  مدیریت 
و  مشهدی  مضروب  طلبه  توالیی«  »محمد  حــال 
درمان شایسته او توسط تیم پزشکی، برای رسیدگی 
وی  ضــارب  فرد  یافتن  و  پرونده  قضایی  و  امنیتی 

پیگیری می کند.
 آیت ا... سیدمصباح عاملی با حضور در بیمارستان 
حاضر  مشهدی  مجروح  طلبه  بالین  بر  مشهد  قائم 

شده و روند درمان وی را مورد بررسی قرار داد.
مداوا  جریان  پیگیر  خراسان  علمیه  حوزه  مدیر 
درمانی  و  جسمانی  وضعیت  و  پزشکی  تیم  طریق  از 
»محمد توالیی« شد و رسیدگی کامل و عاجل قضایی 

این پرونده را مورد تاکید قرار داد.

برای  بیشتر  تالش  کرد:  تاکید  عاملی  ا...  آیت 
از  و  توصیه  پزشکان  به  بهبود وضعیت طلبه مجروح 
آنان خواسته شده است تا همه تالش خود را در این 

راستا به کار برند.
»محمد توالیی«، پس از حمله تروریستی و اصابت 
بیمارستان  در  درمان  تحت  سینه،  ناحیه  به  چاقو 
مداوای  با  که  گرفت  قرار  ــدادی(  )ام کامیاب  شهید 
اعالم  مساعد  پزشکی  تیم  سوی  از  وی  حال  اولیه، 

شده و ماجرای ترور از زبان خود وی بازگو می شود.
وی،  حال  ناگهانی  وخامت  و  روز   ۲ گذشت  از  پس 
بیمارستان  به  باز  قلب  برای جراحی عمل  این طلبه 
متاسفانه حال  از آن،  که پس  )عج( منتقل شد  قائم 

وی نامساعد اعالم شده است.

مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
اعتقاد دارد اروپایی بدنبال حفظ 
متحده  ایــاالت  مقابل  در  استقالل 
است از این رو پیشنهاد ایجاد شبه سوئیفت برای حفظ 

توافق هسته ای را داده اند.
آلمان  تالش  به  اشاره  با  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
برای ایجاد سیستم پرداخت مالی در راستای حفظ توافق 
هسته ای با ایران، گفت: شبکه مالی و بانکی در جهان بعد 
از دهه چهل و خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم با هدایت 

آمریکایی ها و بر پای دالر هدایت شد.
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
ها  اروپایی  اساس  این  بر  کرد:  شورای اسالمی، تصریح 
همواره احساس می کردند که سیستم یاد شده می تواند در 
مواقعی به آنها آسیب بزند. به عنوان مثال ماجرای تحریم 
های کوبا و همچنین ایران اسالمی موجب شد این اتحادیه 

بیشتر به خطرات احتمالی تسلط آمریکا بر مبادالت بانکی 
جهان پی ببرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اروپایی در تالش 
هستند به استقالل در مقابل آمریکا دست یابند، ادامه داد: 
اروپا پس از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، موقعیت 
اقتصادی خودش را در خطر می بیند زیرا مشاهده می شود 
که سیستم بانکی و شرکت های اروپایی دچار مشکل شده و 

حتی در معرض تحریم های آمریکا قرار گرفته اند
بر این  این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: 
اساس  پیشنهاد هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان با ارائه ایده 
ساخت شبه سوئیفت برای حفظ توافق هسته ای با ایران بر 
مبنای سیستم پرداخت مالی مستقل از آمریکا در راستای 
مولفه های مذکور محسوب می شود اما نباید فراموش کرد 

که اقدامی دشوار است.

قاضی زاده هاشمی

حال طلبه مشهدی که مورد حمله قرار گرفت، وخیم تر شدتعویق بازنشستگی در قانون وجود ندارد
رحیمی جهان آبادی تشریح کرد

آیا قاره سبز توان مقابله با یانکی ها را دارد؟

لزوم هوشیاری و رفتار شناسی تیم ترامپ

مین گذاری آمریکایی

ایاالت متحده آمریکا تحریم های اقتصادی سختی را 
قرائن  و  اما شواهد  قرار داده،  کار  ایران در دستور  علیه 
ضد  تیم  آمیز  خصومت  رفتارهای  که  دهند  می  نشان 
ایرانی دونالد ترامپ به سیاست هایی مثل قطع صادرات 
نفت ایران و تحریم های همه جانبه اکتفا نکرده و اقدامات 
ضد ایرانی را فراتر از حوزه اقتصادی در دستور کار قرار 
داده اند. از این جهت انتظار می رود دستگاه دیپلماسی 
و مسئوالن سیاست خارجی هوشیاری بیشتری داشته 
دهه  چند  طی  آمریکا  شناسی  رفتار  چــون  باشند، 
گذشته حاکی از مین گذاری در زمین های دیپلماتیک و 
استفاده از رفتارهای واکنشی بازیگران برای بهانه جویی 
و اقدامات متقابل به خصوص ایجاد ائتالف بین المللی 

علیه مخالفان خود در جهان بوده است.
هنوز خاکسترهای باقی مانده از سوختن کنسولگری 
ایران در بصره که توسط معترضان عراقی به آتش کشیده 
بیانیه  طی  چهارشنبه  روز  سفید  کاخ  نشده،  سرد  شد 
حمله های  از  جلوگیری  برای  که  کرد  متهم  را  ایران  ای 
سفارت  و  بصره  در  آمریکا  کنسولگری  به  اخیر  روزهای 
گونه  به  بیانیه  نکرده است.  اقدامی  بغداد  این کشور در 
ای نوشته شده که تصور می شود عراق فاقد یک دولت، 

ارتش و پلیس و نیروهای امنیتی است و این ایران است 
که مسئول همه اتفاقات در این کشور است. در این بیانیه 
دیده  آن  در  دوپهلونگاری  و  ابهام  زیادی  میزان  به  که 
می شود، ادعا شده ایران تالش نکرد تا این حمله ها را 
که از سوی همپیمانانش در عراق صورت گرفت متوقف 
مالی،  تامین  با  ایران  شده  ادعا  که  همپیمانانی  کند، 
تسلیحاتی و آموزش نظامی از آنها پشتیبانی کرده و در 
ادامه با لحن تهدیدآمیزی اعالم کرد؛ ایاالت متحده به 
هرگونه حمله همپیمانان ایران به منافع آمریکا در عراق 
سریع و قاطعانه پاسخ خواهد داد و در پایان نیز تهران 
به زخمی  شدن  را مسئول هرگونه حمله ای می داند که 
در  کشور  این  دولتی  تسهیالت  دیدن  آسیب  و  کارکنان 

عراق بیانجامد.
جمعه  روز  ای  خمپاره  حمالت  بر  بیانیه  استدالل 
گذشته در منطقه سبز بغداد است که میزبان سفارتخانه  
بسیاری از کشورها از جمله  آمریکا است و بنا بر اعالم 
ارتش عراق خسارت جانی و مالی نیز به همراه نداشته 
است. در همین حال در اقدام تحریک آمیز دیگری یک 
قاضی فدرال در آمریکا با صدورحکمی خواهان پرداخت 
104 میلیون دالر از دارایی های ایران به عنوان غرامت به 
خانواده قربانیان حمله ادعایی 1996 به پایگاه نظامیان 
آمریکایی در ظهران عربستان شد که در آن 19 نظامی 
آمریکایی کشته شدند. در حالی که طی آن سال ها گروه 
های افراطی عربستانی از جمله القاعده از مظنونان اصلی 
حمالت به آمریکایی ها و انفجارها در عربستان بودند و 

تعدادی از رهبران گروه های تندروی عربستانی به خاطر 
همین اتهامات سال ها در زندان های عربستان و آمریکا 
در بازداشت بوده اند. همه این اقدامات تحریک کننده در 
حالی است که ارشدترین مقام های دولت دونالد ترامپ، 

از جمله مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
و جیمز متیس، وزیر دفاع، امورات خود 
را در واشنگتن رها کرده و کشور به کشور 
سفر می کنند تا روابط اقتصادی و نفتی 
ایران را کامال قطع کنند و انگار تحریم 
بین  مسئله  مهمترین  به  ــران  ای های 
شده  تبدیل  ها  آمریکایی  برای  المللی 

است.
این  از  ها  آمریکایی  هدف  راستی  به 
تیم  آیا  چیست؟  تحریک  و  اصرار  همه 
پی  در  ترامپ  ایرانی  ضد  و  افراطی 
جایی  یک  در  ایران  برای  گذاشتن  تله 
کنند؟  دنبال  را  خود  اهداف  تا  نیستند 
از این جهت به نظر می رسد امروز بیش 
گیری ها در  از هر زمان دیگری موضع 
سیاست خارجی و اقدامات دیپلماتیک 
صدایی  چند  از  دوری  و  دقت  نیازمند 
هستند. به ویژه حضور ایران در لبنان، 
به گونه ای می تواند به  یا عراق  سوریه 
و  مخرب  اقدامات  آشیل  پاشنه  عنوان 
خصمانه آمریکا علیه تهران قرار گیرد. 

کشورهایی که ایران در آنها به طرق مختلف حضور دارد، 
همه  بتوان  که  ندارد  حاکمیتی  تسلط  حال  عین  در  اما 
مدیریت  را  خصمانه  های  دسیسه  یا  نظامی  اقدامات 
کرد و در مقابل آمریکایی ها و سایر دولت های متخاصم 
امکان این را دارند که ایران را به خاطر 
برخی اقدامات با منشاء ناشناخته متهم 
کنند. متهم ساختن دولت های دیگر از 
با  اقداماتی  خاطر  به  واشنگتن  سوی 
منشاء ناشناخته مسبوق به سابقه است 
و عموما برای فشار سیاسی یا اقدامات 

خصمانه دیگر از آن استفاده می شود.
منفعل  انتظار  شرایطی،  چنین  در 
گونه برای بهبود اوضاع و یا استفاده از 
خطاهای احتمالی طرف مقابل چندان 
به  نیاز  برعکس،  بلکه  نیست.  کارساز 
هایی  راه  یافتن  و  اندیشیدن  بررسی، 
صورت  به  شرایط  از  رفت  برون  برای 
موضوعاتی  از  یکی  دارد.  وجود  فعال 
که پس از خروج آمریکا از برجام تاکنون 
مطرح شده، این است که ایران به یک 
توافق مهم بین المللی پایبند بوده و این 
آمریکا است که با خروج از برجام قواعد 
بین المللی را نقض کرده است. اما باید 
قرارداد  یک  نقض  همیشه  که  دانست 
بین المللی حتی اگر حرکتی خطاگونه و 

قابل شماتت از سوی مجامع بین المللی و افکار عمومی 
باشد، لزوما نمی تواند منجر به دستاوردی برای طرف 
مقابل که قرارداد را نقض نکرده شود، مگر آن که تدابیری 
بازیگر  بعدی  های  حرکت  بتوان  که  باشد  داشته  وجود 
امروز  مقابل را مدیریت کرد. به خصوص که گروهی که 
در کاخ سفید در قدرت قرار گرفته اند، چندان اعتنایی 
به پیامدهای رفتارهای خود درباره بی اعتنایی و یا نقض 
قواعد بین المللی ندارند. اقداماتی مثل خارج شدن از 
پیمان پاریس، تهدید دیوان کیفری بین المللی و خروج 
از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بی شباهت به 
خروج آمریکا از برجام نیستند و نشان دهنده یک الگوی 
رفتاری از سوی کاخ سفید است که تا حدی متفاوت از 
رویه شناخته شده دولت های پیشین این کشوراست، 
حتی اگر رویه گذشته را گونه ای حفظ ظاهر هم محسوب 
نوعی  توان  می  را  سفید  کاخ  بیانیه  اینکه  ضمن  کنیم. 
فشار بر دولت عراق برای قطع روابط اقتصادی با ایران 
هم تلقی کرد که به دلیل فضای خاص سیاسی عراق و 
از  عراقی  سیاستمداران  و  ملت  از  هایی  بخش  حمایت 
آن  هدف  و  گیرد  می  صورت  ها  تحریم  مقابل  در  ایران 
تهدید نشان دادن تهران برای عراق و تخریب روابط دو 
همسایه است. در هر صورت، اکتفا به موضع گیری های 
اجتماعی  های  شبکه  در  دادن  پاسخ  یا  و  سخنگویان 
جاری  امور  از  فراتر  اقداماتی  و  نیست  کارساز  چندان 
کنونی برای خنثی کردن دسیسه های دیپلماتیک گونه 

تیم ترامپ ضروری است.

هنوز خاکسترهای 
باقی مانده از سوختن 

کنسولگری ایران 
در بصره که توسط 
معترضان عراقی به 

آتش کشیده شد سرد 
نشده، کاخ سفید روز 
چهارشنبه طی بیانیه 

ای ایران را متهم کرد 
که برای جلوگیری از 

حمله های روزهای اخیر 
به کنسولگری آمریکا 

در بصره و سفارت این 
کشور در بغداد اقدامی 

نکرده است

,,
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سازمان  بازار  تنظیم  مدیر 
ــان  ــراس ــاد کـــشـــاورزی خ ــه ج
ــت مــرغ  ــم ــی ــفـــت: ق رضـــــوی گـ

خرده فروشی در روز شنبه 7500 تومان رسید.
با  ایسنا، حمیدرضا جوادی در رابطه  به گزارش 
قیمت مرغ افزود: قیمت امروز مرغ درب مرغداری 
قیمت  و   7250 کشتارگاه  درب  تومان،   5200
کاهش  شاهد  که  بوده  تومان   7500 خرده فروشی 
قیمت بودیم و این کاهش قیمت تاثیری در قیمت 

تخم مرغ نداشته است.
از  ما  تولیدکنندگان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
باید  ما  بنابراین  می شوند،  متضرر  مرغ  قیمت  این 
که  برسیم  تعادلی  قیمت  یک  به  تا  کنیم  مدیریت 

جوجه ریزی کاهش پیدا نکند.

مــرغــداران  قیمت  ایــن  با  ــرد:  ک بیان  ــوادی  ج
ضرر  تومان   1000 حدود  کیلو  هر  در  حداقل  ما 

می کنند.
کشاورزی  جهاد  سازمان  ــازار  ب تنظیم  مدیر   
عنوان  مــرغ،  دان  خصوص  در  رضــوی  خراسان 
ذخایر  هم  نداریم.  مشکلی  مرغ  دان  در  ما  کرد: 
و  جو  ذرت،  ورودی  هم  و  دام  امور  و  پشتیبانی 

نهاده های دامی به استان، خوب و مطلوب است.
خراسان  استاندار  دستور  اساس  بر  است  گفتنی 
در  مردم  عموم  نیاز  مورد  اساسی  کاالهای  رضوی 
خصوص  این  در  نگرانی  و  شده  تامین  استان  این 

وجود ندارد.

خراسان  عشایر  امور  مدیرکل 
رضوی گفت: 6درصد از کل تولید 
توسط  کشور  سطح  در  قرمز  گوشت 

عشایر این استان صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا، محمد نبوی روز شنبه افزود: عشایر 
به رقم جمعیت کمی که دارند در حوزه تولید گوشت 

قرمز نقشی بزرگ و تعیین کننده ای ایفا می کنند.
قرمز  گوشت  تن  هــزار   12 ساالنه  داد:  ادامــه  وی 
این  شود.  می  تولید  رضوی  خراسان  عشایر  توسط 
هزار   995 پرورش  و  نگهداری  قالب  در  تولید  میزان 
می  صورت  استان  این  عشایر  اختیار  در  دامی  واحد 

گیرد. 
ساالنه  تولید  رضوی  خراسان  عشایر  امور  مدیرکل 
تن  هزار   200 را  کشور  عشایر  کل  توسط  قرمز  گوشت 

ایران هر  بر اساس اعالم مرکز آمار  اعالم و بیان کرد: 
نفر عشایر گوشت مصرفی 16 نفر را در ایران تولید می 

کند.
وی گفت: گرچه عشایر 1.5 درصد جمعیت ایران را 
قرمز مصرفی  اما 25 درصد گوشت  تشکیل می دهند 

کشور توسط این قشر تامین و تولید می شود.
معادل  را  رضوی  خراسان  عشایر  جمعیت  نبوی 
کرد:  بیان  و  ذکر  استان  روستایی  جمعیت  درصد  دو 
خراسان رضوی هفت هزار خانواده عشایری با مجموع 
جمعیت 35 هزار نفر دارد که شش دهم درصد از کل 
را  استان  نفری  هــزار  و400  میلیون  شش  جمعیت 

تشکیل می دهند.

حمایت دولت ها از کاالی داخلی؛ ظاهر و پشت پردهیادداشت

دالیل  از  دیگر  یکی  اشتباه  مالی  سیاست های   •
نقدینگی  مولد  یــک  داشــتــن  بــود.   GM سقوط 
سازمانی  هر  برای  مناسب  استراتژی  یک  می تواند 
بیاید.  شرکت  کمک  به  بحرانی  مواقع  در  تا  باشد 
و  مالی  موسسه ای   GM برای  نقدینگی  مولد  این 
موسسات  از  یکی  که  بود   GMAC نام  به  اعتباری 
این  به  شرکت  وابستگی  اما  بود.   GM زیرمجموعه 
موسسه که نقدینگی و سود باالیی به همراه داشت 
باعث شده بود شرکت ضعف در زمینه فعالیت اصلی 
خود را کمتر احساس کند. همچنین در سال ۲۰۰۶ 
که شرکت دچار زیان فراوانی شد مدیران GM یکی 
انجام  را  خود  استراتژیک  اشتباهات  بزرگ ترین  از 
دادند و با فروش ۵۱ درصد این موسسه ضربه بزرگی 
سنگین  مالی  پاداش های  کردند.  وارد  سازمان  به 
با  نامتعارف  و  باال  بسیار  بازنشستگی  حقوق های  و 
باعث  سازمان  این  در  کار  جذابیت  افزایش  هدف 
شده بود سازمان نسبت به نوسانات اقتصادی و بازار 
بسیار آسیب پذیر شود. جنرال موتورز پس از اعالم 
ورشکستگی دست به تغییر ساختار گسترده ای زد.

پس  میالدی  جاری  سال  نخست  ماهه  سه  در    •
سال  آبان   ۲۶ در  و  کرد  سوددهی  اعالم  سال   ۳ از 
۱۶ ماه پس از ورشکستگی، مجددا  به بازار  جاری، 
 GM بازگشت  عمده  استراتژی های  بازگشت.  سهام 

را می توان به طور خالصه به شرح زیر دانست: 
• قبل از اعالم ورشکستگی، جنرال موتورز دارای 

کامال   شکل  به  ضعیف  بسیار  سازمانی  ساختار  یک 
بسیار  مانع  که  بود  دیوانساالرانه  فرهنگ  و  عمودی 
سرعت  و  چابکی  و  بود  تغییرات  مقابل  در  بزرگی 
سازمان را به میزان زیادی کاهش می داد. تغییرات 
ایجاد  سازمانی  درون  ساختار  در  گسترده ای  بسیار 
شد تا با تکیه بر تیم های کاری، سرعت انجام کارها 

و واکنش سازمان به تحوالت بازار بهبود یابد.
از  یکی  مــصــرف  کــم  خــودروهــای  بــر  تمرکز   •
برنامه های  شرکت  ایــن  ــت.  اس  GM برنامه های 
و  هیبریدی  خودروهای  تولید  برای  وسیعی  بسیار 
)خودروهایی  انعطاف پذیر  سوخت  با  خودروهای 
که سوختشان ترکیبی از بنزین و الکل است( دارد، 
به طوری که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۲ نیمی 
انعطاف  سوخت  نوع  از  سازمان  این  خودروهای   از 
پذیر باشد. همچنین با تمرکز بر تحقیق و توسعه در 
قصد  موتورز  جنرال  هیدروژنی  خودروهای  زمینه 
دارد دست به ایجاد تمایز در بین رقبای خود بزند تا 
به این ترتیب بخشی از بازار که رقابت کمتری در آن 

وجود دارد را از آن خود کند.
• ساختاردهی مجدد برندها در کنار کاهش هزینه 
یکی دیگر از برنامه های GM در ۱۶ ماه گذشته بوده 
و  شده اند  گذاشته  کنار  و هامر  ساترن  ساب،  است. 
تمرکز سازمان فقط بر محصوالت خاصی قرار گرفته 
موفقیت می رسد  به  است. یک سازمان در صورتی 
از  باشد.  راستا  یک  در  استراتژی هایش  کلیه  که 
پرسودترین  خودروی هامر  آنکه  وجود  با  رو  همین 
به دلیل مغایرت  اما تولید آن  بود،  محصول شرکت 
شد.  متوقف  کم مصرف  خودروهای  استراتژی  با 
و  کارخانجات  تعداد  هزینه،  کاهش  برای  همچنین 
تعداد نمایندگی های شرکت کاهش پیدا کرده است 

و همچنین GM برنامه هایی برای فروش محصوالت 
خود به صورت آنالین دارد.

• در انتها باید به ذکر این نکته پرداخت که جنرال 
موتورز به دنبال آن است که با برون سپاری قطعات 
دهد  کاهش  را  تولیدی  هزینه های  خود  غیرکلیدی 
آمریکای  و  نوظهوری چون چین، هند  بازارهای  تا 
همچنین  کند.  خود  آن  از  پیش  از  بیش  را  جنوبی 
برای  گسترده ای  بسیار  برنامه های  شرکت  این 
زمینه  در  تصویرسازی  در  مشتریان  مشارکت 
با  تعامل  طریق  از  تا  دارد  آینده  در  بازاریابی 
مشتریان نیازهای آنان را به سرعت شناسایی کند. 
دریافته اند  خوبی  به  موتورز  جنرال  کنونی  مدیران 
که تنها عامل ثابت در جهان، تغییر است، پس باید 

انعطاف پذیر بود.
چرا برندها به کاالهای ایرانی نمی رسند؟

کجا  را  ایرانی  برندهای  مرگ  علت  راستی  به   •
می دانستیم  اگر  شاید  کرد؟  وجو  جست  می توان 
چنین  می زنند،  رقم  ما  برای  هویتی  چه  برندها 
برندهای  تابوت  نبودیم.  آنها  مرگ  گر  نظاره  ساده 
ایرانی در حالی یک به یک از جلو چشم دولتمردان 
راهی گورستان می شود که دیگر کشورها سرآمدان 
در  که  برندهایی  شدند.  جهانی  مشهور  برندهای 
زرینی  برگ  می توانستند  اقتصاد  کنونی  شرایط 
اکنون  بزنند،  پیوست  ایران  صنعتی  کارنامه  به  را 
در  خود  از  ای  خاطره  و  نام  تنها  و  رفته  زوال  به  رو 
نام  ده ها  اند.  گذاشته  یادگار  به  ایران  صنعت  آلبوم 
به جا مانده از انقالب صنعتی ایران همچون »ارج، 
آزمایش، نساجی مازندران، پارس الکتریک، کفش 
ملی و...« هر کدام حکایت از مردانی دارد که جاده 
اند،  ساخته  فراوانی  مشقت های  با  را  ایران  صنعت 

اما تنها نامی از خود برای ما به یادگار گذاشته اند.
یا  مرگ  عامالن  یا  مقصران  بتوانیم  اینکه  برای   •
تالش  کنیم،  شناسایی  را  ملی  برندهای  فراموشی 
اقتصادی،  »فعاالن  یعنی  منظر  سه  از  تا  کردیم 
عرضه کنندگان و مشتریان یا همان جامعه مصرفی« 
مورد  را  ملی  برندهای  زوال  و  برندکشی  فرآیند 
واکاوی قرار دهیم تا شاید تلنگری باشد تا جلو مرگ 

برندهایی که هنوز نفس می کشند، گرفته شود.

وقتی  یا  ــد  داری کــاال  خرید  به  تصمیم  وقتی   •
بدون  ببرید،  بهره  خاصی  خدمات  از  می خواهید 
شک به دنبال نام هایی آشنا می گردید. نام هایی که 
شاید پیش از این شکل و مشخصات آن را به ذهن 
گاهی  داریــد.  خاطراتی  آنها  از  یا  اید  سپرده  تان 
نظر  محصول  یک  ظاهری  شمایل  است  ممکن  هم 
مخاطب را به منبع عرضه کننده آن محصول هدایت 
اما  ساده  ظاهر  به  مسیر  این  در  حال  هر  به  کند. 

اصطالح  در  که  می گردیم  چیزی  دنبال  به  پیچیده 
تجاری و اقتصادی، »برند« نام دارد. اهمیت برندها 
و  اقتصاددانان  صنایع،  صاحبان  که  است  جایی  تا 
طیف بسیاری از مردم نیز از اهمیت آن آگاه بوده و 
به آن توجه ویژه دارند؛ همین امر سبب شده که در 
بیشتر بازارهای مصرفی دنیا، برندها حکومت کرده 

و نبض بازار را به دست گیرند.

امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
خراسان  استانداری  اقتصادی 
در  آنچه  ــاس  اس بر  گفت:  ــوی  رض
رضوی  خراسان  توانمندی های  و  اختیارات  حیطه 
است برای توزیع کاالهای اساسی »کمیته توزیع کاال« با 
محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده 

است.
و  ــازار  ب تنظیم  چارچوب  در  ــزود:  اف رسولیان  علی 
جامعه  پایین  دهکهای  بر  اقتصادی  فشار  از  ممانعت 
محور اصلی توزیع کاالهای اساسی حاشیه شهر مشهد و 

مناطق کم برخوردار در سطح استان خواهند بود. 
وی ادامه داد: بر این اساس آنچه و در حیطه اختیارات 
کاالهای  توزیع  برای  رضوی  خراسان  توانمندی های  و 
اساسی »کمیته توزیع کاال« با محوریت سازمان صنعت، 
افراد  کمیته  این  است.  شده  تشکیل  تجارت  و  معدن 

نیازمند و دهکهای پایین جامعه را شناسایی می کند و بر 
اساس اختیارات استانی و در تعامل با واحدهای تولیدی 

یک کانال توزیع مشخص تعریف می شود.
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
خراسان رضوی گفت: طرح مشخصی برای توزیع کاال در 
استان در دست تهیه و بر این اساس قرار است کمکهای 

نقدی به دهک های پایین جامعه ارائه شود.
وی افزود: بر اساس مکاتبات استاندار خراسان رضوی 
با هیات دولت، درخواست شد این استان سهم بیشتری 
از کاالهای اساسی داشته باشد تا در ایام محرم و صفر 
گیرد  در خراسان رضوی صورت  بیشتری  کاالی  توزیع 
و از این حیث دهک های پایین دچار مشکل نشوند. به 
منظور تنظیم بازار از چند هفته پیش توزیع مرغ منجمد، 
گوشت قرمز منجمد و همچنین گوشت گرم در خراسان 

رضوی آغاز شده است.

مرغ پایش را زمین گذاشتتشکیل کمیته »توزیع کاال« در خراسان رضوی
قیمت مرغ به 7500 تومان رسید

عشایر خراسان رضوی 6درصد گوشت کشور را تامین می کنند

قسمت سوم: چرا برندها به کاالهای ایرانی 
نمی رسند؟

دکتر مصطفی جعفری

دانشیار دانشگاه علم و صنعت

عضو هیات مدیره تاجران جوان هرات در مشهد مطرح کرد:

عدم کنترل دلیل ممنوعیت واردات 
از ایران

نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی 
گفت: سایپا اعالم کرده که 11 هزار نفر نیروی مازاد 

دارد.
سربار  هزینه های  به  ــاره  اش با  باستانی  سعید 
خودروسازان افزود: هزینه های سربار خودروسازان 
در چند حوزه بوده که یکی از این هزینه ها پرسنل 

مازاد آن ها است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه سایپا اعالم کرده که 11 هزار 
اعالم  خودرو  ایران  افزود:  دارد،  مازاد  نیروی  نفر 
قطعا  اما  دارد،  مازاد  نیروی  میزان  که چیه  نکرده 

تعداد نیروهای آن بیش از سایپا است.
وی با بیان اینکه شرکت های تابعه خودروسازی 
از جمله دیگر موارد هزینه های سربار خودروسازان 
است، ادامه داد: هر خودروسازی چند شرکت تابعه 
دارد و گاهی تا حدود 140 شرکت می رسند، البته 
مجلس هنوز به این موضوع که دقیقا چند شرکت 

تابعه خودروسازی وجود دارد، ورود نکرده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای 
اسالمی، با اشاره به اینکه هر کدام از این شرکت های 
استان های  در  متعدد  دفاتر  و  مدیره  هیئت  تابعه 
مختلف دارند، اظهار داشت: هر شرکتی حداقل 5 
نفر اعضای هیئت مدیره دارد که این موضوع هزینه 
و  می کند  ایجاد  کشور  خودروسازی  برای  سرباری 
اگر بررسی شود که آیا این شرکت ها سودده هستند 
یا زیانده و چگونه فعالیت می کنند به پارامترهای 

هزینه های سربار خودرویی اضافه می شود.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از هزینه های سربار 
افزود:  آنها است،  خودرو هزینه های پولی و مالی 
خودروسازان برای تامین منابع مالی مجبور هستند 
به بانک ها مراجعه کنند و بانک نیز اگر بخواهد سود 

18 درصدی دریافت کند با تضامین و دیگر موارد 
به دست خودروساز می رسد حدود 24  زمانی که 

درصد نرخ سود تسهیالت دارد.
باستانی با اشاره به اینکه خودروسازی ها باید سود 
بانک ها را سالیانه پرداخت کنند، ادامه داد: سال 

گذشته خودروسازان حدود 6 هزار میلیارد تومان 
سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینه های 

سربار خودروسازی می شود.
چه زمانی باید هزینه های سربار کاهش یابد؟

وی با بیان اینکه زمانی که نرخ مواد اولیه و حقوق و 
دستمزد افزایش یافته قیمت خودرو نیز باید افزایش 
می یابد، تاکید کرد: چه زمانی باید هزینه های سربار 
کاهش یابد؟ چرا برای کاهش هزینه های سربار مانع 
وجود دارد؟، تا زمانی که نتوان نرخ هزینه های سربار 
را کاهش داد به حدی که بخش خصوصی واقعی 
فعالیت کند، از آن سو افزایش نرخ خودرو رخ می 

دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه 
دارد،  وجود  کشور  خودروسازی  در  تولید  انحصار 
افزود: واردات خودرو به کشور ممنوع است و زمانی 
که ممنوع نبود تعرفه های واردات به کشور باال بود و 

عمال ورود خودرو به کشور سخت بود.
دولت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه پیشنهاد مشخص مجلس این 
است که دولت واردات خودرو را مدیریت و ممنوعیت 
آن برداشته شود، تصریح کرد: از سوی دیگر انتظار 
می رود که خودروسازان از زیر چیتر دولت بیرون 
و  شوند  سازی  خصوصی  واقعی  معنای  به  و  آمده 
دولت سهام خود را در خودروسازی ها واگذار کند تا 
بتوان بحث خودروسازی ها را در کشور مدیریت کرد.

عضو هیات مدیره تاجران جوان هرات درخصوص 
افغانستان  به  ــران  ای از  کــاال   4 واردات  ممنوعیت 
دسترسی  عدم  گیری  تصمیم  این  اصلی  علت  گفت: 
به گمرک فراه، عدم کنترل درست کارکرد  افغانستان 
این  اداری  فساد  از  جلوگیری  و  گمرک  این  در  افراد 

تصمیم بوده است .
یکشنبه  ظهر  سالم  فرهاد  احمد  ایسن،  گزارش  به 
ایران  سرمایه گذاری  فرصت های  نشست  دومین  در 
اتحادیه  افزود:  تابان  خورشید  هتل  در  افغانستان  و 
تاجران جوان والیت هرات از 4 سال گذشته فعالیت 
خود را آغاز کرده که توانسته در عرصه های سیاسی، 
خوبی  به  و...  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

بدرخشد.
وی ادامه داد: یکی از بزرگترین اتحادیه ها در سطح 
هرات  جوان  تجار  اتحادیه  همان  افغانستان  و  هرات 
عضو   ۵۰۰ و  مدیره  هیات  عضو   ۱۳ توانسته  و  بــوده 

رسمی را در خود جای دهد.
افــزود:  هــرات  جــوان  تاجران  مدیره  هیات  عضو 
افرادی که در این اتحادیه عضو هستند از اقشار مختلف 
جامعه محسوب می شوند و در بخش اقتصاد، صنعت و 

کشاورزی و... به فعالیت خود ادامه می دهند.
فعاالن  همچنین  کــرد:  خاطرنشان  سالم  فرهاد 
به بخش  که  ابعادی  تمام  در  توانسته اند  اتحادیه  این 
انجام  خوبی  فعالیت های  نیز  می گردد  باز  خصوصی 

دهند.
تاکید  افغانستان،  در  تجارت  روند  خصوص  در  وی 
کرد: این کشور نوپاست و در حال حاضر رو به پیشرفت 
و ترقی قرار گرفته و ظرفیت های بسیار فراوانی در این  

کشور وجود دارد.
تصریح  هــرات  جــوان  تاجران  مدیره  هیات  عضو 
کرد: اولین گزینه ای که برای سرمایه گذاری در کشور 
ما مدنظر قرار گرفته کشور دوست و همسایه ما ایران 
سرمایه گذاری  ظرفیت های  کشور  این  در  زیرا  است 
بسیاری وجود دارد که زمینه های تجاری مختلفی را 

برای ایران به وجود می آورد.
افغانستان  مرکزی  دولت  کرد:  اضافه  سالم  فرهاد 
ایجاد کارخانجات و سرمایه گذاری ها در این کشور  از 
را  این راستا حمایت های خود  استقبال می کند و در 

نیز اعمال می کند.
کاال  واردات  قلم   4 ممنوعیت  خصوص  در  وی 
بر  بیان کرد: خبری امروز مبنی  افغانستان،  به  ایران 
ممنوعیت 4 قلم کاالیی از ایران به افغانستان منتشر 
شد که دولت مرکزی افغانستان و ریاست گمرکات به 
دلیل جلوگیری از فساد و مشکالت ناامنی واردات این 
اقالم را از گمرکات والیت فراه ممنوع کرده است و این 
4 قلم می تواند از گمرکات والیت هرات و نیمروز وارد 

افغانستان شود.

خبر نماینده تربت حیدریه در مجلس:

سایپا 11هزار نیروی مازاد دارد رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی مطرح کرد:

کمبود واگن سد راه صادرات

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: 
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی ما این است 
کشورهای  مسیر  در  نمی توانند  ایرانی  واگن های  که 

اسیای میانه حرکت کنند.
به گزارش ایسنا، محمدحسین روشنک در خصوص 
افزود: در استان  برای صادرات سیمان  واگن  کمبود 
ما همه تالش های الزم از سوی همه مسئوالن صورت 
رفع  خوبی  به  صادرات  موانع  و  مشکالت  تا  می گیرد 
راه آهن  مدیران  در  حساسیت  این  متاسفانه  شود، 
کشور و در وزارت راه و ترابری وجود ندارد، نه آن که 
نمی شود  دیده  وزارتخانه  این  در  صرفا  کنیم  عنوان 
بلکه در تمامی وزارت خانه های مرکز نشین نیز توجه 

نمی شود.
وی ادامه داد: لذا مشکلی که قرار بوده سال ها قبل 
برای واگن رفع شود تا در هر سال برای صادرات دچار 
مشکل نشویم، همچنان به قوت خود باقی است، این 
راه آهن  که  کنیم  حل  این گونه  می توانیم  را  مشکل 
جمهوری اسالمی با راه آهن کشورهای آسیای میانه 
تردد  که  مبنا  این  بر  کنند  منعقد  را  قــراردادی  یک 
واگن های ایرانی را در راه آهن های کشورهای آسیای 
انجام  عمل  این  تاکنون  که  کنند  اعالم  مجاز  میانه 
نشده و به طور جدی مورد پیگیری واقع نشده است.
افزود:  رضوی  خراسان  صادرکننده  اتحادیه  رییس 
در حال حاضر یکی از مشکالت اساسی ما این است 
کشورهای  مسیر  در  نمی توانند  ایرانی  واگن های  که 
است  مشکلی  ایــن  و  کنند  حرکت  میانه  آسیای 
راه آهن  و  ما  کشور  راه آهــن  بین  سال  سال های  که 

ترکمنستان وجود دارد.
ترکمنستان  راه آهن  هم اکنون  کرد:  عنوان  روشنک 
ایران  از ما طلب دارد ولی راه آهن  عنوان می کند که 
این موضوع را رد می کند و حتی یک بار نشده که این 
کنند،  مشخص  را  خود  حساب  تا  کنند  مراجعه  دو 
و  ساخت  رونق  و  ازبکستان  استقبال  دیگر  طرفی  از 
سیمان  درخواست  که  شده  باعث  کشور  این  در  ساز 

ازبکستان از ایران افزایش پیدا کند. 
وی اضافه کرد: این دو مشکل سبب شده که در حال 
باشیم  داشته  صادرات  برای  واگن  درخواست  حاضر 
نشده  حل  زمینه  این  در  ما  مشکل  دیگر  سوی  از  و 
است، لذا 1800 واگن کمبود داریم و باید آن را مورد 
بررسی قرار دهیم. عالوه بر آن باید این امر را در نظر 
ما  منتظر  صادرات  برای  هدف  کشورهای  که  بگیریم 
نیاز  تامین  برای  و  ماند  نخواهند  واگن  تکمیل  برای 

خود به سراغ فرد دیگر خواهند رفت.
گفت:  رضوی  خراسان  صادرکننده  اتحادیه  رییس 
و  ظرفیت ها  افزایش  به  می تواند  سیمان  صــادرات 
ارزآوری ما کمک کند، زیرا برای آن ارزی نیز مصرف 
باید در این زمینه تمهیدات الزم صورت  نمی شود و 

گیرد.

خبر

خودروسازان برای تامین منابع مالی مجبور هستند به بانک ها مراجعه کنند و بانک نیز اگر 
بخواهد سود 18 درصدی دریافت کند با تضامین و دیگر موارد زمانی که به دست خودروساز 

می رسد حدود 24 درصد نرخ سود تسهیالت دارد

,,

بین  حمل ونقل  شرکت های  صنفی  دبیرانجمن 
اعمال  جهت  به  ترکمنستان  گفت:  ایــران  المللی 
مرز  های  در  مختلف  عوارض  جمله  از  محدودیت ها 
جایگزین  دیگر  مسیر های  بایستی  خود  ورودی 
امیدواریم  دولت  حمایت  با  جهت  این  از  شود،  آن 

بخشی از این مشکالت کاهش پیدا کند.
به گزارش ایسنا، محمد جواد عطرچیان با اشاره 
میانه  آسیای  کشورهای  به  رسیدن  الزمه  اینکه  به 
عبور از مسیر ترکمنستان است، افزود: ترکمنستان 
از  و  می کند  اعمال  محدودیت هایی  و  سخت گیری  
محصور  کشور  ترکمنستان،  اینکه  به  باتوجه  طرفی 
در خشکی و همچنین بخشی از کاالهای ترکمنستان 
از طریق بندرعباس به این کشور توسط کامیون های 
هم  ما  بایستی  می شود،  حمل  ترکمنی  و  ایرانی 
اقدامات  سخت گیری ها  و  محدودیت ها  زمینه  در 

مشابه ای انجام دهیم.

ورودی  مرزهای  در  که  کشوری  اینکه  بیان  با  وی 
بایستی  ــی آورد  م وجــود  به  محدودیت هایی  خود 
در  ترکمنستان  ــزود:  اف شــود،  زده  دور  مسیرش 
محدویت هایی  ما  کشور  در  خود  ورودی  مرز های 
کرده  ایجاد  ایرانی  غیر  و  ایرانی  کامیون های  برای 
در  محدودیت ها  اعمال  که  کشوری  جهت  این  از 

مرزهای خود دارد بایستی دور زده شود.
بین  حمل ونقل  شرکت های  صنفی  دبیرانجمن 
برای دور زدن ترکمنستان  ادامه داد:  ایران  المللی 
دو مسیر وجود داشته لذا الزمه استفاده این  مسیرها 

عملیاتی شدن توسط سازمان های متولی است. 
مسیر  از  اســتــفــاده  خــصــوص  در  عطرچیان 
جهت  به  افغانستان  مسیر  کرد:  بیان  افغانستان، 
حالتی  در  مگر  نیست  مناسبی  مسیر  کم،  امنیت 
از  باشند  داشته  اسکورت  ایرانی  کامیون های  که 
این جهت بایستی با کشور افغانستان مذاکره جهت 

گیرد.  صــورت  ایرانی  کامیون های  امنیت  تامین 
کامیون های  که  گذشته  زمان های  همانند  درست 
عبور  امنیت  تامین  با  چچن  از  گذشت  برای  ایرانی 

می کردنند.
زدن  دور  جهت  دریایی  مسیر  خصوص  در  وی 
بسیار  ظرفیت های  کرد:  عنوان  ترکمنستان،  کشور 
جهت  این  از  دارد  وجــود  بندرامیرآباد  در  خوبی 
بین  منتظم  و  دریــایــی  مشخص  مسیر  بایستی 
کامیون های  حمل  جهت  قزاقستان  و  ایران  بنادر 
مسیر  ایــن  ــه  الزم لــذا  ــود.  ش تدوین  کانتینرها  و 
مذاکرات، همکاری ها و کشتی های کامیون بر است.

بین  حمل ونقل  شرکت های  صنفی  دبیرانجمن 
بایستی مسیر کشور  اینکه  به  اشاره  با  ایران  المللی 
ترکمنستان را دور بزنیم، عنوان کرد: هرچند ممکن 
گران تر  ترکمنستان  جایگزین  مسیرهای  اســت 
عوارض  و  محدودیت ها  اعمال  جهت  به  اما  شود 

اعمال  جهت  به  لذا  دارد،  بهتری  صرفه  کشور  این 
از جمله عوارض  ترکمنستان  از سوی  محدودیت ها 
مختلف در مرز  های ورودی خود بایستی مسیر های 
دیگر جایگزین شود، از این جهت با حمایت دولت 

امیدواریم بخشی از این مشکالت کاهش پیدا کند.
اعمال  می رسید  نظر  به  کرد:  عنوان  عطرچیان 
به  ترکمنستان  ســوی  از  مختلف  محدویت های 
کشورهای  به  ایران  دسترسی  کردن  کم رنگ  جهت 
آسیای میانه و جایگزینی خود در این مسیر است، 
و  لجستیک  جهت  به  ترکمنستان  که  حالی  در 
باتوجه  همچنین  ندارد،  توانایی  چنین  حمل ونقل 
خشکی  در  محصور  کشور  ترکمنستان،  اینکه  به 
ایران  نداشته کشور  آزاد  با آب های  ارتباطی  و  بوده 
اعمال  کشور  این  برای  محدویت هایی  می تواند  نیز 
اقداماتی  چنین  هم جواری  حسن  جهت  به  اما  کند 

صورت نگرفته است.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران:

باید ترکمنستان را دور بزنیم
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خبرنگارمحمد رضا سرساالری
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مراحل اهدای خون

گذر از رفتارهای رسمی تا سهولت در انجام کار؛

عبور از قاچ هندوانه و خط اتو
اجتماعی سرویس   •

ساده کردن  و  غیررسمی  رفتارهای  روزهــا  این 
کرده  پیدا  زیادی  محبوبیت  مردم  عموم  بین  کارها 
مهمی  شاخصه های  از  یکی  گریزی  رسمی  است. 
مثال  می خورد.  چشم  به  عموم  رفتار  در  که  است 
و...  «آقاجان«  »آقابزرگ«،  لفظ  کمتر  روزها  این 
و  گرفتن  ســاده  به  اکثریت  اقبال  می شنویم.  را 
فرهنگ  مسیر  انگار  است.  کردن  رفتار  غیررسمی 
کارها  کردن  و ساده  زدایی  تشریفات  تشنه  عمومی 
از جامعه شناسان معتقدند  و رفتارها است. برخی 
به  تمدن  پیشروی  نشانگر  رسمی  رفتار  از  عبور 

سوی آسان گیری است. 
در  خود  اجتماعی  صفحه  در  جامعه شناس  یک 
فیلم ها  در  هم  »شاید شما  است:  نوشته  رابطه  این 
یا در دنیای واقعی با زوج های پا به سن گذاشته ای 
را  همدیگر  خانوادگی  نام  که  باشید  شده  مواجه 
قدیمی  عکس های  در  را  می زنند.کودکان  صدا 
دیده باشید که عالوه بر آنکه دقیقًا مانند پدرانشان 
و  ایستاده اند  ــق ورق  ش پوشیده اند  کت وشلوار 
مستقیم به دوربین نگاه می کنند. جوانانی را دیده 
فرزند  نام  گفتن  از  بزرگ ترها  مقابل  در  که  باشید 
» بی ادبی«  از  بگویند  اگر هم  و  خود پرهیز می کنند 
وقتی  که  مردمانی  می کنند.  عذرخواهی  خــود 
می کنند  عبور  شهر  خیابان های  از  حاکمانشان 
تعظیم  و  می اندازند  پایین  را  سرشان  می ایستند، 
به  می بینند  را  همدیگر  وقتی  که  افرادی  می کنند. 
اعضای  برمی دارند.  ازسرشان  کاله  احترام  نشانه 
خانواده با آداب و نزاکت خاصی دور میز غذاخوری 
به  فقط  غذا  صرف  موقع  و  می نشینند  سفره  یا 
به  پوشیده  کاماًل  لباس های  می کنند.  نگاه  بشقاب 
ظاهر  پرنسیب  با  دیگران  مقابل  در  و  می کنند  تن 
و  عشق  بیانگر  که  رفتاری  هیچ  والدین  می شوند، 

بروز نمی دهند. باشد در مقابل کودکان  احساس 
ــرت  ــورب ن اســـت:  معتقد  عــلــیــخــواه  ــن  ــردی ف
مطالعات  انجام  با  آلمانی  جامعه شناس  الیاس، 
بررسی  به  غربی  جوامع  تحوالت  دربــاره  تاریخی 
جوامع  این  شــدِن  متمدن  او؛  تعبیر  به  فراینِد 
ویژگی های  از  یکی  که  بود  معتقد  او  پرداخت. 
  formalization شدن«  فرایند»رسمی  این 
با  یافتن  تطبیق  فرایند؛  ایــن  از  منظور  اســت. 
نگاهی  از  و  رفتار  بیرونی  هنجارهای  و  آداب 
رفتار  موجود  استانداردهای  کردن  درونی  دیگر، 
از  یکی  کم وبیش  بــودن«  »رسمی  است.  کــردار  و 
که  معنا  این  به  بود؛  گذشته  جوامع  ویژگی های 
موقعیت  هر  برای  سخت گیرانه ای  اصول  جامعه 
اجتماعی،  فشارهای  اعمال  با  و  بود  کرده  تعریف 

کنند.  عمل  اصول  آن  طبق  افراد  تا  داشت  انتظار 
رفتار  حتی  و  نشستن  خوابیدن،  خوردن،  اصول 
است.  جمله  آن  از  بینی  کردن  پاک  مانند  کوچکی 
موقعیتی  در  که  می کردند  تصور  باید  همیشه  افراد 
حال  در  جامعه  چشمان  و  دارنــد  حضور  رسمی 
تماشای آن هاست. الیاس، درونی شدن انتظارات 
برای  را  و معیارهای پذیرفته شده جامعه  اجتماعی 

الزم  انسان  شدن  متمدن  فرایند 
است  معتقد  البته  او  می دانست. 
شدن،  متمدن  فرایند  موازی  که 
شدن  متمدن  ضد  فرایندهای 
است  داشته  وجود  همواره  نیز 
پیداکرده  رشد  مجال  کمتر  ولی 

بود. 
از  بــرخــی  شــده:  متذکر  وی 
قرن  از  کــه  معتقدند  محققان 
ــو جــوامــع  ــن س ــه ای نـــوزدهـــم ب
بــه تــدریــج آســان گــیــر شــده انــد. 
اجتماعی  هنجارهای  ــع  درواق
ــه قــــرون قــبــل،  ــران ــی ــت گ ــخ س
می کنند.  مدارا  افراد  با  به تدریج 
مثاًل زوج ها اسم کوچک همدیگر 
احساسات  و  می زنند  صــدا  را 
بروز  کودکان  مقابل  در  را  خود 

می زنند،  صدا  را  والدینشان  نام  کودکان  می دهند، 
ریاست  ساختمان  کنار  در  سیاسی  مقامات 
آنان  یا  می دهند  دست  شهروندان  با  جمهوری 
راحت،  بسیار  لباس ها  می گیرند،  آغــوش  در  را 
بدون  و  راحت تر  افــراد  بازشده اند،  و  خودمانی 
درمجموع،  و  می کنند  خوش وبش  باهم  مقدمه 
از راحتی در همه رفتارهای اجتماعی دیده  شکلی 

می شود. 
از  یــکــی   Wouters ــرز«  ــ وات  «
در  تحقیق  بــا  کــه  ــت  اس محققانی 
و  انگلیس  هلند،  آلمان،  کشورهای 
سخن  فرهنگ  شدن  نرم  از  امریکا 
جوامع  این  در  او  ازنظر  است.  گفته 
سختگیری ها  و  رفتار  در  تشریفات 
اســت.  ــده  ش کــم  عرصه ها  همه  در 
غیررسمی  فرایند   « گسترش  از  او 
در   informalization ــدن«  ش
این  ــه  ب مــی کــنــد،  صحبت  جامعه 
روابط  در  راحتی  از  شکلی  که  معنی 
است.  گسترش  حال  در  اجتماعی 
جوامع  محققان  از  گروه  این  ازنظر 
مکان های  در  زمانی  که  رفتارهایی  با 
زشت  بسیار  خانوادگی  و  عمومی 
برخورد  مـــدارا  بــا  می شدند  تلقی 

می کنند. نوربرت الیاس دموکراتیک شدن فرهنگ 
که در  این معنی  به  این زمینه مؤثر می داند،  را در 
کاهش  و  قدرت  شیب  کاهش  شاهد  عرصه ها  همه 
و  برتر  و  پست تر  روابط  هستیم.  اجتماعی  فاصله 
کم رنگ  افراد  بین  خشک  سلسله مراتب  همچنین 
شده است. مثاًل به دلیل توزیع قدرت در خانواده، 
می زنند  به  صدا  را  همسرشان  نام  مردان  یا  زنان 
مدرسه،  فضای  شدن  دموکراتیک  دلیل  به  یا  و 
بــازی  پینگ پونگ  ــود  خ ــردان  ــاگ ش بــا  معلم ها 
حقوق  گسترش  دلیل  به  همچنین،  می کنند. 
طرفدارانشان  با  کشور  یک  مقامات  شهروندی، 
بین  برتر  و  پست تر  روابــط  چون  می دهند  دست 
ازنظر  تمدن  مسیر  است.  نهاده  افول  به  رو  آن ها 

به سمت غیررسمی شدن می رود.  اینان 
موضوع  می کند:  تصریح  ــه  ادام در   علیخواه 
و  نیست  ایران  دربــاره  خاص  به طور  مطلب،  این 
از  برخی  که  است  بشری  تمدن  مسیر  بیانگر  بیشتر 
بحث  آن  درباره  ووتر  و  الیاس  نظیر  اندیشمندان 
 « از  تمدن  حرکت  شاهد  ما  آنان  ازنظر  کرده اند. 
رسمی شدن« به سوی » غیررسمی شدن« هستیم.  
باعث  نظراتی،  و  تحلیل ها  چنین  با  آشنایی  شاید 
جامعه  در  رفتاری  تفاوت های  و  تنوعات  با  تا  شود 
برخورد کنیم. مسیر  و مدارا  با تساهل  ایران  امروز 

به سمت آسان گیری است. تمدن بشری 

۱- ورود: بعد از ورود به بخش اهداکنندگان تابلوی 
پیام انتقال خون و همچنین پمفلتهای قرار گرفته در 

اختیارتان را مطالعه نمائید.
تابلوی  از مطالعه  اهدا ممکن است پس  داوطلب 
پیام انتقال خون ویا پمفلتهای موجود از اهدای خون 
انصراف داده و بدون هیچگونه توضیحی سازمان را 
از  نماید. همچنین ممکن است داوطلب پس  ترک 
مطالعه و قبل از اعالم انصراف به صورت خصوصی با 

پزشک اهداکنندگان مشورت کند.
معتبر  شناسایی  کارت  با  نام  ثبت  نام:  ثبت   -۲  
عکس دار صورت می گیرد. سپس لیبل اهدا و برگه 

خودحذفی محرمانه به اهداکننده ارائه می گردد.
3- انجام تست هموگلوبین: در این مرحله میزان 

هموگلوبین اهداکننده اندازه گیری می گردد.
4- معاینه و مشاوره پزشکی: در اتاق معاینه توسط 
پزشك، نبض، فشار خون و وزن شما اندازه گیری می 
نتیجه آزمایش هموگلوبین  از نظر کم خونی  و  شود 
و  ها  بیماری  مــورد  در  سواالتی  سپس  و  بررسی 
پرسیده خواهد  از شما  رفتارهای شخصی  و  داروها 
شد. )مرحله مشاوره( این اهمیت را دارد که بدانید، 
بخش مهمی از تضمین سالمت خون و فرآورده های 
آن وابسته به دقت و صداقت داوطلبان در پاسخگوئی 
بیماری،  سوابق  مورد  در  اهداکنندگان  پزشك  به 
ساز  خطر  عوامل  با  مواجهه  ویا  شخصی  رفتارهای 

است.
فرد  سالمت  تأیید  از  پس  نامه:  رضایت  اخذ  ـ   5  
توسط پزشک، رضایت نامه اهدا توسط داوطلب اهدا 

خون امضا خواهد شد.
از  بعد  داوطلب  محرمانه:  خودحذفی  مرحله   -6  
مطالعه بروشور خودحذفی و معاینه ومشاوره پزشکی 
و اطالع کامل از مطالب مربوط به رفتارهای پرخطر 
همانگونه که در پایین فرم ثبت نام توضیح داده شده 
است در مورد مصرف و یا عدم مصرف خون اهدایی 

نظر خود را اعالم می نماید.
- در صورت انتخاب گزینه بله، خون اهداکننده پس 
از تأیید آزمایشات غربالگری مورد استفاده قرار می 

گیرد.
انجام  وجود  با  خیر،  گزینه  انتخاب  صورت  در   -
چرخه  از  اهداکننده  خون  غربالگری،  آزمایشات 

مصرف خارج می گردد.
شده  پذیرفته  داوطلبان  خون:  اهدا  مرحله   -۷
توسط  و  شوند  می  راهنمایی  خونگیری  سالن  به 
تکنیسین خونگیری، در شرایط استریل و با استفاده 
از وسائل یکبار مصرف انجام می گیرد و ظرف مدت 

۱۰-5 دقیقه یك واحد خون از شما اخذ خواهد شد.
8- استراحت و پذیرایی: اهداکننده حدود 10-15 
دقیقه بعد از اهدای خون، بر روی تخت استراحت می 
نماید و سپس پذیرایی به عمل می آید. زمان متوسط 
برای کلیه مراحل اهدای خون حدود 30 دقیقه است.

 »رسمی بودن« 
کم وبیش یکی از 

ویژگی های جوامع 
گذشته بود؛ به این 

معنا که جامعه اصول 
سخت گیرانه ای برای 

هر موقعیت تعریف 
کرده بود و با اعمال 
فشارهای اجتماعی، 

انتظار داشت تا افراد 
طبق آن اصول عمل 

کنند

,,

چند قطره زندگی

معاون  مــهــر:  خــبــرگــزاری 
گفت:  کــشــور  ــل  ک دادســتــان 
فیلتر برخی از سایتهای غیر مجاز 
راه  وزیر  معاون  درخواست  به  هواپیما  بلیط  فروش 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و 

انجام شده است.
در  خود  شخصی  کانال  در  آبادی  خرم  عبدالصمد 
پیام رسان سروش نوشت: »فیلتر برخی از سایتهای 
به درخواست معاون  بلیط هواپیما  غیر مجاز فروش 
هواپیمایی  سازمان  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر 
هواپیمایی  سازمان  اســت.  شــده  انجام  کشوری 
کشوری یکی از علل باال رفتن قیمت بلیط هواپیما و 
برخی دیگر از نابسامانی های مربوط به حوزه فروش 
به  مربوط  مجاز  غیر  های  سایت  فعالیت  را  بلیط 

خدمات مسافرتی اعالم کرده و با ارائه فهرست برخی 
نموده  از دستگاه قضایی درخواست  این سایت ها  از 
ممانعت  و  مسافران  به  اجحاف  از  جلوگیری  بمنظور 
از اخالل در شبکه فروش بلیط از ادامه فعالیت آنها 

نماید. جلوگیری 
صنعت  توسعه  قانون   ۷ ماده   ۱ تبصره  موجب  به 
صدور  مرجع  راه  وزارت  جهانگردی،  و  ایرانگردی 
و  باشد  می  مسافرتی  خدمات  دفاتر  مجوز  تمدید  و 
بموجب تبصره ۲ ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی 
آنها  فعالیت  ادامه  از  باید  و  است  جرم  مجوز،  فاقد 
سایتهای  فیلتر  درخواست  بنابراین  شود.  جلوگیری 
در  کشوری  هواپیمایی  سازمان  ناحیه  از  مجوز  فاقد 
آمده  بعمل  سازمان  آن  قانونی   وظایف  چارچوب 

است.

سازمان  سخنگوی  ایسنا: 
نحوه  تشریح  ضمن  دارو  و  غذا 
مکمل ها،  و  دارو  اصالت  تعیین 
دارو  گاهی  گفت:  دارو،  اینترنتی  فــروش  ــاره  درب
عنوان  تحت  سایت هایی  طریق  از  مکمل هایی  و 
"داروخانه آنالین" عرضه می شود، اما باید توجه کرد 

که داروخانه های آنالین مجاز نیستند.
کیانوش جهانپور با تاکید بر ممنوعیت تبلیغ دارو،   
اگر  و  است  خالف  دارو  تبلیغ  قانون  طبق  گفت: 
دارویی در جایی تبلیغ شود، قطعا این دارو غیرمجاز 
و قاچاق بوده است. از طرفی باید توجه کرد که تنها 
محل مجاز عرضه دارو و مکمل داروخانه ها هستند. 
حال گاهی می بینیم که داروها و مکمل هایی از طریق 
داروخانه  عنوان  تحت  سایت هایی  و  مجازی  فضای 

اغلب  که  کرد  توجه  باید  اما  آنالین عرضه می شوند، 
بیان  با  او  نیستند.  مجاز  آنالین  داروخانه های  اینها 
اینکه سخت گیری بیشتری بر روی ممنوعیت تبلیغ 
دارو نسبت به مکمل ها وجود دارد، گفت: البته باید 
توجه کرد که مکمل ها هم فقط می توانند در نشریات 
اجازه  و  شوند  معرفی  پزشکی  جامعه  به  تخصصی 
تبلیغ ندارند. به طور کلی تبلیغ دارو هم ممنوع است.
جهانپور با اشاره به تبلیغ یا فروش دارو یا مکمل ها 
عنوان  با  اینترنتی  سایت های  و  مجازی  فضای  در 
عنوان  به  چیزی  ما  گفت:  آنالین،  داروخانه های 
داروخانه آنالین ِصرف نداریم. داروخانه آنالین زمانی 
می تواند به صورت مجاز باشد که داروخانه فیزیکی آن 
هم موجود باشد. بنابراین هیچ داروخانه ای نداریم که 

فقط یک سایت باشد.

علمیه  حـــوزه  مــدیــر  ــا:  ــرن ای
حوزه  مدیریت  گفت:  خراسان 
»محمد  حــال  بهبود  به  عنایت  با 
او  شایسته  درمان  و  مشهدی  مضروب  طلبه  توالیی« 
قضایی  و  امنیتی  رسیدگی  برای  پزشکی،  تیم  توسط 

پرونده و یافتن فرد ضارب وی پیگیری می کند.
آیت ا... سیدمصباح عاملی با حضور در بیمارستان 
قائم مشهد بر بالین طلبه مجروح مشهدی حاضر شده 

و روند درمان وی را مورد بررسی قرار داد.
مداوا  جریان  پیگیر  خراسان  علمیه  حــوزه  مدیر 
درمانی  و  جسمانی  وضعیت  و  پزشکی  تیم  طریق  از 
»محمد توالیی« شد و رسیدگی کامل و عاجل قضایی 

این پرونده را مورد تاکید قرار داد.
آیت ا... عاملی تاکید کرد: تالش بیشتر برای بهبود 

آنان  از  و  توصیه  پزشکان  به  مجروح  طلبه  وضعیت 
خواسته شده است تا همه تالش خود را در این راستا 
های  پیگیری  به  اشاره  با  همچنین،  وی  برند.  کار  به 
حوزه علمیه خراسان از روز نخست این واقعه و حضور 
نمایندگان آن در بیمارستان های امدادی شهید کامیاب 
و قائم )عج(، گفت: این اتفاق از دو ُبعد درمانی و امنیتی 
مورد تاکید حوزه علمیه خراسان بوده و از همان ابتدا 
نهادهای  و  با مراکز  و  پیگیری های الزم صورت گرفته 
مربوطه رایزنی الزم شده است. حجت االسالم »محمد 
به  چاقو  اصابت  و  تروریستی  حمله  از  پس  توالیی«، 
ناحیه سینه، تحت درمان در بیمارستان شهید کامیاب 
از  وی  حال  اولیه،  مداوای  با  که  گرفت  قرار  )امــدادی( 
سوی تیم پزشکی مساعد اعالم شده و ماجرای ترور از 

زبان خود وی بازگو می شود.

فیلترینگ سایت های فروش بلیت، به درخواست 
وزارت راه بود

داروخانه های آنالین غیرمجاز
 هستند

پیگیر یافتن ضارب طلبه 
مشهدی هستیم

پیام رئیس دانشگاه فردوسی به 
مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

مناسبت  به  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
پیامی  جدید  تحصیلی  سال  آغــاز  گرامیداشت 

کرد. صادر 
سال  ــاز  آغ گرامیداشت  ضمن  کافی  محمد 
دانشگاه،  نوورود  دانشجویان  به  جدید  تحصیلی 
مهر  خاطرات  یادآور  دانش  و  علم  بهار  آغاز  گفت: 
با  و  است  اساتید  و  دانشجویان  میان  مهربانی  و 
کالبد  تازه در  گویی روحی  شروع رسمی کالس ها، 

می دمد. دانشگاه 
نویددهنده  تحصیلی،  سال  آغــاز  ــزود:  اف وی 
و  است  علمی  شکوفایی  و  بالندگی  در  نو  فصلی 
همت  بی شک  شکفتگی ها،  این  تمامی  پشتوانه 
دانشگاه  ــزرگ  ب خــانــواده  اعضای  تمامی  عالی 
خانواده ای  است؛  مشهد  فردوسی  سال  دیرینه 
جمعی  خرد  به  احترام  و  همگرایی  و  همدلی  با  که 
توانسته  به خوبی  تاکنون  اندیشه ها  هم افزایی  و 
امید و نشاط  برای پرورش بذر  است بستر مناسب 

ایجاد کند.  را در دل جوانان این مرزوبوم 
کرد:  تصریح  مشهد  فردوسی  دانشگاه  رئیس 
در  مشهد  فــردوســی  دانــشــگــاه  کــه  ســال هــاســت 
دانشگاه  یک  وجودی  فلسفه  آنچه  به  است  تالش 
آید؛  نائل  است  دانش  انتقال  و  علم  تولید  یعنی 
و  دانش  اعتالی  و  علمی  پیشرفت  به  همت  کمر 
از  درعین حال  و  است  بسته  تقاضامحور  پژوهش 
به درستی  جامعه  قبال  در  خود  مدنی  مسئولیت 
به  چشمداشت  بی  و  آگاهانه  خدمت  و  است  آگاه 

افتخار خود می داند. را  و جامعه  جوانان 
نو  آغازی  آستانه  در  اکنون   کرد:  اضافه  کافی 
تحصیلی،  نوروز  این  داشت  گرامی  ضمن  هستیم، 
اساتید  شما  یــاری  به  نیز  امسال  که  دارم  بــاور 
دانشجویان  و  نیک اندیش  کارشناسان  باتدبیر، 
را  دانش  چراغ  ایثار  و  عشق  با  توان  می  پرتالش، 
نگه  فروزان  همچنان  زمانی  حساس  برهه  این  در 
و  کارکنان  در  که  پشتکاری  و  صبوری  با  و  داشت 
توان  می  به یقین  دارم،  سراغ  گرامی  دانشجویان 
تبدیل  به فرصت شکوفایی  را  احتمالی  تهدیدهای 
در  که  باشد  رفت.  به پیش  استوار  و  سرافراز  و  کرد 
و  سالمتی  از  سرشار  سالی  الهی،  الطاف  سایه 

نماییم.  آغاز  را  تدبیر 

خبر

حوادث
تجاوز زوری به دختر جوان 16 ساله

گرفت.  قرار  مرد   8 تجاوز  مورد  زور  به  دختری 
خود  اشتباهات  از  بود  شوکه  که  ساله   ۱۶ دختر 
افراد  گول  اجتماعی  های  شبکه  در  که  میگفت 
گرفته  قرار  تجاوز  مورد  و  است  خورده  را  سودجو 

است.
زوری  تجاوز  و  صفت  شیطان  مردان  ماجرای   
حتی  بگیرم،  درستی  تصمیم  توانستم  نمی   :
اصلی  رازدار  که  مادرم  برای  را  موضوع  نتوانستم 
به منزل مجردی  کنم. آن روز  بازگو  بود  ام  زندگی 

آرمان رفتم و او نه تنها عکسم را حذف نکرد.
های  صحنه  از  و  داد  قرار  آزار  مورد  مرا  بلکه   
شیطانی خود فیلم گرفت که همین فیلم زمینه های 

سوء استفاده های بیشتر وی را فراهم کرد.
 دختر ۱۶ ساله که در اتاق مشاوره پلیس فتا اشک 
می ریخت، در حالی که سرش را میان دو دستش 
اندیشید در  تاریک خود می  به آینده  بودو  گرفته 
میان هق هق گریه به بیان ماجرای تلخ النه وحشت 
رابا  دبیرستان  اول  سال  وقتی  گفت:   و  پرداخت 
نمرات خوب قبول شدم, به پدرم پافشاری کردم تا 
یک گوشی هوشمند تلفن همراه برایم بخرد.پدرم 
که از قبولی من در امتحانات خرداد خیلی شاد بود 
برایم  قبولی  هدیه  بعنوان  را  زیبایی  تلفن  گوشی 

خرید.
 ازآن روز به بعد فقط وارد شبکه های اجتماعی 
روزهای  کردم.  می  چت  دوستانم  با  و  شدم  می 
تابستان رابا دوست یابی های شبکه ای سپری می 
اضافه  ما  گروه  به  جدیدی  دوستان  هرروز  و  کردم 
و  عاشقانه  جمالت  میان  دراین  که  این  تا  شد  می 

احساسی پسر جوانی توجهم رابه خود جلب کرد.

لذت  »آرمان«  زیبای  و  ادبی  جمالت  از  آنقدر   

می بردم که ناخواسته با او ارتباط گرفتم و خواستم 
که  بود  اینگونه  بفرستد.  برایم  بیشتری  مطالب 
رابطه تلفنی من و آرمان آغاز شد، اما مدت زیادی 
نگذشت که به او عالقه مند شدم,. روزهای آغازین 
مهر هم گوشی تلفنم را پنهانی به مدرسه می بردم 

تا بتوانم جواب پیامک های آرمان را بدهم.
در  بتواند  که  این  برای  آرمان  روزها  همین  در   
مورد زیبایی من جمالتی بنویسد، از من خواست 
غربی  دختران  پوشش  با  و  حجاب  بدون  عکس  تا 

برایش بفرستم.
 من هم بدون آن که به کسی چیزی دراین رابطه 
و  گرفتم  خودم  از  عکسی  تلفن  گوشی  با  بگویم 
تهدیدم  آرمان  بعد  به  روز  ازآن  فرستادم.  برایش 
کرد که اگر برای حذف عکس از گوشی نزد او نروم 

عکسم را برای پدرم ارسال می کند.
خیلی ترسیده بودم اگر پدرم تصویر مرا این گونه 
تصمیم  توانستم  آمد؟نمی  می  پیش  چه  دید  می 
برای  را  موضوع  نتوانستم  حتی  بگیرم،  درستی 

مادرم که رازدار اصلی زندگی ام بود بازگو کنم.
آن روز به منزل مجردی آرمان رفتم و او نه تنها 
عکسم را حذف نکرد بلکه مرا مورد آزار قرار داد 
و از صحنه های شیطانی خود فیلم گرفت که همین 
را  وی  بیشتر  های  استفاده  سوء  های  زمینه  فیلم 
فراهم کرد تا این که یک روز دیگر مرا به همان منزل 
مجردی کشاند و به همراه 8 تن دیگر از دوستانش 
که در منزل مخفی شده بودند مرا مورد آزار و آزار 

قرار داد.
 دیگر همه ی هستی ام را از دست داده بودم و 
چاره ای نداشتم جز آن که ماجرا را برای مادرم بازگو 
با کشف فیلم ها، آرمان روانه  کنم. حاال هم گرچه 
زندان شد اما زندگی من در بیراهه ای تاریک قرار 

گرفته است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:
دستگیری 239 نفر در طرح ارتقا امنیت اجتماعی

جمع آوری  از  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
۳۰۵ معتاد متجاهر و پرخطر و دستگیری ۲4 عامل 
اصلی تهیه و توزیع مواد افیونی در مشهد خبر داد.
ارتقا  از طرح  افزود: مرحله دیگری  کریمی  قادر 
خراسان   پلیس  کار  دستور  در  اجتماعی  امنیت 

رضوی قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
در پاتک ضربتی خود به مناطق آلوده که با حضور 
سرکالنتری های  از  اکیپ هایی  و  امداد  یگان  تیم ها 
را  متجاهر  معتاد   ۳۰۵ شد،  اجرا  مشهد  هشت گانه 
تحویل  معتادان  بازپروری  مراکز  به  و  جمع آوری 

داده اند.
این  در  کرد:  عنوان  استان  انتظامی  فرمانده 
عملیات ضربتی هم چنین چند پاتوق خرده فروشان 
با دستور مقام قضایی پاکسازی و  نیز  مواد افیونی 
مخدر  مواد  توزیع  و  تهیه  اصلی  عامالن  از  تن   24

دستگیر شدند.
باب   ۲۶ این عملیات  کریمی خاطرنشان کرد: در 
که در  بازرسی قرار گرفت  نیز مود  منزل مسکونی 
نتیجه یک قبضه اسلحه کلت کمری و مقادیری مواد 
مراحل  اجرای  شاهد  زودی  به  شد.  کشف  افیونی 
دیگر  در  اجتماعی  امنیت  طرح  ارتقا  از  دیگری 
مشهد  ویژه  به   و  رضوی  خراسان   استان  مناطق 
اطالع رسانی  مردم  به  آن  نتایج  که  بود  خواهیم 

می شود.

دوربین های  سقت  باند  گردانندگان  دستگیری 
مداربسته

سه  دستگیری  از  مشهد  انتظامی  فرمانده 
گرداننده باند سرقت دوربین های مداربسته و کشف 

۱۰ فقره سرقت خبر داد.
عملیات  این  جزئیات  تشریح  در  آقابیگی  اکبر 
سریالی  سرقت های  ــزارش  گ پی  در  افــزود: 
دوربین های مداربسته در مجتمع های مسکونی که 
مورد دستبرد سارقان قرار گرفته بود به سرنخ هایی 
شناسایی  و  زنی  چهره  به  منجر  که  یافتند  دست 

عامالن ربایش دوربین های مداربسته شد.
سه  نجفی،  حکالنتری  ماموران  داد:  ادامه  وی 
آلوده  موادمخدر  به  که  ساله   ۳4 و   ۳۲  ،۳8 متهم 
و  کنترل  از  پس  را  دارند  کیفری  سابقه  و  هستند 
غافلگیرانه  اقدامی  در  نامحسوس  مراقبت های 
دستگیر کردند و با انجام تحقیقات اولیه مالخر 44 
ساله دوربین های مداربسته سرقتی که او نیز دارای 
سابقه کیفری بود را نیز شناسایی و به دام انداختند.
تاکنون  متهمان  افزود:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
از  مداربسته  دوربین های  سرقت  فقره  چندین  به 
هنرستان،  بلوار  محدوده  مسکونی  مجتمع های 
از  بازرسی  در  و  کرده  اعتراف  پیروزی  و  هفت تیر 
ان افراد ۱۰ عدد چشمی دوبین خود یک دستگاه 

دوچرخه سرقتی کشف شده است.

توقیف انبار لوازم خانگی در مشهد
هزار   2 گفت:  رضوی  خراسان   انتظامی  فرمانده 
و ۵۰۰ عدد انواع لوازم خانگی در یک انبار توقیف 

شد.
وسایل،  این  توقیف  با  رابطه  در   ، کریمی  قادر 
اقدامی  در  مشهد  نتظامی  ماموران  کرد:  اظهار 
مشترک با پلیس آگاهی استان، محموله ای با تعداد 
۲ هزار و ۵۰۰ عدد انواع لوازم خانگی در یک انبار 
در حاشیه شهر مشهد کشف و برای تعیین تکلیف، 

توقیف کردند. 
کارشناسان  اولیه  نظر  اظهار  بر  بنا  افزود:  وی 

مجوزهای  محموله  این  استان،  معدن  و  صنعت 
این  در  تحقیقات  و  نرسانده  ثبت  به  را  نگهداری 
مقام  دستورات  با  ماجرا  چگونگی  تعیین  و  رابطه 

قضائی ادامه دارد.

ریال  میلیون   100 تایبادی  متخلف  شکارچی 
جریمه شد

گفت:  تایباد  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
شکار  اتهام  به  پارسال  که  متخلف  شکارچی  یک 
رای  با  بود،  شده  دستگیر  وحشی  قوچ  راس  یک 
قاضی پرونده به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه 

محکوم شد.
این شکارچی  اظهار داشت:  محمدجواد علیپور 
در  وحشی  قوچ  راس  یک  شکار  به  اقدام  متخلف 
ارتفاعات روستای فرزنه تایباد کرده بود که محیط 
از  بازرسی  در  قضایی،  مقامات  هماهنگی  با  بانان 

منزل وی، الشه این گونه جانوری را کشف کردند. 
مقام  دستور  با  متخلف  شکارچی  این  گفت:  وی 
قضایی دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع 
قید  با  نهایی  رای  صدور  تا  که  شد  تحویل  قضایی 
وثیقه آزاد شد.  وی افزود: بر اساس مصوبه شورای 
میش  و  قوچ  راس  هر  شکار  زیست  محیط  عالی 
کیفری،  جزای  ریال  میلیون   ۱8 بر  عالوه  وحشی 
۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و به تشخیص قاضی 

پرونده سه ماه تا سه سال حبس را در پی دارد. 

احتکار  معدنی  و آب  لوازم خانگی  انبار   2 کشف 
شده در نیشابور 

در پی گزارش های مردمی دو انبار لوازم خانگی و 
آب معدنی احتکار شده به ارزش ۳4۰ میلیون ریال 

در سطح شهرستان نیشابور کشف شد.
سرهنگ دهقان پور فرمانده انتظامی شهرستان 

ماموران  مردمی،  گزارش های  با  گفت:  نیشابور 
مقام  با  هماهنگی  از  پس  عمومی  امنیت  پلیس 
و معدن  اداره صنعت  کارشناسان  به همراه  قضائی 

و پلیس آگاهی به محل انبار احتکار اعزام شدند.
منزل  یک  از  بازرسی   در  ماموران   : افزود  وی 
روستایی در نیشابور تعداد 4۲۰۰ بطری یک و نیم 
لیتری آب معدنی به ارزش تقریبی 8۰ میلیون ریال 

کشف و ضبط کردند.
هم  گفت:  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
احتکار  بر  مبنی  دیگری  اخبار  دریافت  با  چنین 
محدوده  در  مسکونی  منزل  یک  در  خانگی  لوازم 
خیابان مسیح ماموران با هماهنگی مقام قضایی به 
انواع  تعدادی  بازرسی،  که در  کردند  محل مراجعه 
ریال  میلیون   ۲۶۰ تقریبی  ارزش  به  خانگی  لوازم 

کشف و ضبط گردید.
تصریح  نیشابور  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
از  پس  که  دستگیر  متهم   ۲ رابطه  این  کــرد:در 
تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

دانشگاه  یک  تخصصی  سؤاالت  سرقت  ماجرای 
در مشهد

از  رضوی  خراسان  انتظامی  نیروی  فرمانده 
یک  در  امتحانی  سواالت  سارق  زوج  دستگیری 

دانشگاه خبر داد.
یک  جزئیات  تشریح  به  ادامه  سردارکریمی در 
سرقت عجیب در مشهد پرداخت و گفت: نماینده 
با  مشهد  در  دولتی  دانشگاه های  از  یکی  حقوقی 
تنظیم شکوائیه ای مبنی بر افشای سؤاالت آزمون 
گروه تخصصی یکی از رشته های تحصیلی این مرکز 

آموزشی خواستار پیگیری سریع موضوع شد.

شاید شما هم در فیلم ها یا در دنیای واقعی با زوج های پا به سن گذاشته ای مواجه شده باشید که نام خانوادگی همدیگر را صدا می زنند.کودکان را در 
عکس های قدیمی دیده باشید که عالوه بر آنکه دقیقًا مانند پدرانشان کت وشلوار پوشیده اند شق ورق ایستاده اند و مستقیم به دوربین نگاه می کنند

,,

هم  ای  سابقه  و  ریشه  ادبی  های  انجمن  و  محافل 
نوع  این  خوشبختانه  دارد.  ایران  ادبیات  و  شعر  پای 
تعامل ادبی، موجب غنای بیشتر ادبیات بوده و هست. 
و  دیدار  امکان  رشته  هر  متخصصان  از  جمعی  وقتی 
رشته  آن  در  مطلوبی  نتایج  می کنند،  پیدا  گو  و  گفت 
حاصل می شود. بد ندیدیم با یکی از پیشکسوتان شعر 
خراسان که اتفاقا در کنار شعر هنرهای دیگری از قبیل 
خوشنویسی و نقاشی خط را هم دنبال می کند در رابطه 
)دکتر  باشیم.  داشته  گفتگویی  شعر  های  انجمن  با 
شاعر  هنر  یک  درجه  نشان  دارای   ) صالحی  حسین 
تازگی  به  که  است  آشنای مشهدی  نام  و خوشنویس 
نگارخانه صالحی را هم در محل خردسرای فردوسی 

بنیان گذارده است.
فرهنگ  به  می تواند  ها  انجمن  چقدر  اساسا 

مطالعه کمک کند؟
حضور شاعران نوپا در محافل ادبی، به ویژه محافلی 
که یک یا چند شاعر درجه یک حضور داشته باشند، 

برکات بسیاری دارد. 
نخست اینکه جوانان خود را محک می زنند و جایگاه 
هنری خود را به سنجش قیاس تا حدودی درمی یابند. 

خود بزرگ بینی و خودکوچک بینی هر دو آفت است. 
دو اینکه خطاها و اشتباهاتشان توسط اساتید اصالح 
می شود و از این رهگذار خود نیز با شیوه برخورد با شعر 

دیگران آشنا می شوند. 
مشورت  مرجع  بزرگان  که  است  معمول  اینکه  سه 
آنها آثار  با معرفی  لذا  مطبوعات و رسانه ها هستند. 

جوانان مستعد معرفی می شوند.
حال اگر شاعر یا مخاطبی مستعد و منصف در انجمن 
حضور داشته باشد نخستین احساس نیازی که خواهد 
داشت، مطالعه و غنی سازی ریشه های دانش خویش 
روزانه  تولید  و  نشر  نوین  امکانات  گستردگی  است.با 
وسیع اطالعات، پیدا کردن مسیر درست برای مطالعه 
بسیار مهم است. حضور در محافل ادبی و همنشینی 
مطالعاتی  سیر  درست  انتخاب  به  می تواند  بزرگان  با 

بیانجامد. 
از دیگرسو امکان دیدار مستقیم با مولفان آثار برای 
ویژه  به  می کند.  ایجاد  مطالعه  انگیزه  نوپا  مخاطبان 
اینکه فرد در جمع است که در می یابد تا چه اندازه به 

آموختن نیاز دارد.
گذاشتن  ،وقت  دارد  وجود  که  مشکالتی  با  آیا 
،برای انجمن های شعری که تکلیفشان تا حدودی 
صرفه  به  مقرون  نیست  مشخص  هم  خودشان  با 

است؟
تاریخ، محل  در طول  کشور  ادبی  از محافل  بعضی 
پاگرفتن و شخصیت یافتن بزرگان بوده است. به یاد 
ایشان  منزل  در  جمعه  صبح های  فرخ  انجمن  دارم 
بود.  خراسان  معاصر  ادبیات  سترگ  های  قله  مجمع 
محمد  استاد  پور،  کمال  احمد  استاد  چون  شاعرانی 
استاد  باقرزاده،  استاد  صاحبکار،  استاد  قهرمان، 

میرخدیوی، استاد عشرت قهرمان و ... 
حال تصور بفرمایید نوجوانی چون من که به واسطه  

اجازه   کمال  استاد  مرحوم  مالطفت 
پیدا  را  محفل  ایــن  در  چینی  خوشه 
کرده بودم، افق دیدم چگونه شکل می 
گرفت. عالوه بر اینها مرسوم بود که هر 
هفته بزرگان ادبیات از سراسر کشور نیز 
عشق  خانه  آن  بودند.  جلسه  میهمان 
و  موسیقی  استادان  میزبان  معرفت  و 
فضا  این  خوب  بود.  نیز  دیگر  هنرهای 
به یقین روی مخاطب اهل ،تاثیر خواهد 

داشت. 
کدکنی  شفیعی  استاد  اســت  نقل 
محفل  ادبیات  واقعی  دانشگاه  گفت: 
استاد محمد قهرمان است. این داوری 
خدمت  که  بار  هر  نیست.  آمیز  اغــراق 
درسی  و  نکته  رسیدیم  می  بزرگوار  آن 
می آموختیم. نکاتی که انصافا در هیچ 
دانشگاه و مدرسه ای نمی توان آموخت. 

از دیگر سو چنین مجالس اصیلی حتما بدل های 
غیر معتبری هم خواهد داشت. مثل تمامی امور ممکن 
است جمعی با نام انجمن ادبی تشکیل شود اما هدف 
نهایی گردانندگان ادبیات نباشد. اینگونه محافل را هم 
تجربه کرده ایم. مجامعی بی هدف و در بیشتر مواقع 
با روحیه  درگیر. صد البته که وقت تلف کردن محض 
است. البته به محافل معتبر هم نقدهایی وارد می شود 
و  موضوعیت  محافل  از  بعضی  گاهی  اما  ناگزیرند.  که 

اهلیت خود را از دست می دهند.
مطالعه  سالن های  و  کتابخانه 
محفل های  جــای  می توانند 

شعری را بگیرند؟
متفاوت  نهاده ها  ایــن  کــارکــرد 
شاعران  رخ  به  رخ  ــدار  دی اســت. 
هیچ  را  مخاطب  با  نویسندگان  و 
نمی  مطالعه ای  سالن  و  کتابخانه 

تواند ایجاد کند. 
بــارهــا اتــفــاق افــتــاده کــه کتاب 
دوستی را داشته ام و مطالعه کرده 
همان  خوانش  ــدار،  دی در  امــا  ام 
شعرها ناگفته هایی را برایم روشن 

کرده است. 
خاص  ویژگی  این  شعر  مورد  در 
تر هم هست. چون ذات شعر عالوه 
بر معنی، دارای عاطفه و احساس 
از  توجهی  قابل  سهم  هست.  نیز 

انتقال عاطفه و احساس مربوط به نوع خوانش و ارتباط 
دیداری است.

به صورت چند رسانه ای  آثاری که  به عنوان مثال 
منتشر شده، تاثیرگذاری بیشتری داشته است. اشعار 
آثار  پیشین.  از نسل  و سهراب سپهری  احمد شاملو 
حسین پناهی و بیژن نجدی از یک نسل بعد نمونه های 
خوبی هستند. کتاب های صوتی به سرعت بین مردم 
جایگاه پیدا کرده است. صد البته که مخاطبان واقعی 
محافل ادبی خود نیز همان اهالی کتاب و کتابخانه اند، 
با هم  و منافاتی  این دو مقوله مکمل هم هستند  اما 

ندارند.
با  مقایسه  در  کنونی  شعر  انجمن های  وضعیت 

قدیم چگونه است؟
یاد  نیکی  به  ها  گذشته  از  همیشه  داریم  عادت  ما 
کنیم. البته عادت بدی هم نیست. اما این افتخار به 
گذشته اگر بخواهد مانع اعتبار بخشی به داشته های 

اکنون باشد خوب نیست. 
معموال زمان حواشی و جزئیات حوادث را در خود 
اما  ارجمند است.  ماند  باقی می  آنچه  کند.  حل می 
رخدادهای معاصر حواشی بسیاری دارد که گاه اصل 

موضوع را هم زیر سوال می برد. 
ما تجربه  زیستن در گذشته را نداریم. امکان درک 
آداب و کیفیت محافل ادبی قدیم را نخواهیم داشت. بر 
پایه روایات و داستان ها تصوری داریم. اما در محافل 
هم  حضور  این  و  داریم  حضور  معاصر  های  انجمن  و 
داوری منصفانه ای داشته  بخواهیم  اگر  دارد.  تبعاتی 
باشیم، الزم است از شاخصی مشترک استفاده کنیم. 
به نظر من این معیار مشترک میزان و کیفیت خروجی 

این محافل است.
من فعالیت انجمن های ادبی معاصر را در کل مثبت 
امور  متولیان  که  است  این  واقعیت  کنم.  می  ارزیابی 
فرهنگی نسبت به ادبیات نامهربان هستند. متاسفانه 
نگاهی  بپردازند.  امور  به حواشی  تمایل دارند  بیشتر 
بیاندازید. در  به صفحات فرهنگی و ادبی روزنامه ها 
اغلب مواقع بیش از نود درصد مطالب مربوط به حوزه  
بلکه  اثر گذار  و  نه مباحث جدی  سینماست. آن هم 
حواشی. سراغ ادبیات هم زمانی می آیند که مرگ و 
میری انجام شده باشد. یا موضوع خاصی مد نظر است. 

بگذریم و برگردیم به مبحث اصلی 
در چنین شرایطی به حق باید گفت که چراغ روشن 
محافل  و  ها  انجمن  در  ادبــی  نقد  و  داستان  شعر، 
هیچ  بدون  ادبیات  نجیب  اهالی  است.  مانده  فروزان 
و  فعالیت می کنند. صله مادی  چشم داشتی جانانه 
معنوی درکار نیست. این خانه های عشق و محبت با 
فرهنگ  دلسوختگان  و  شاعران  زحمت  و  جانفشانی 

ایران روشن مانده است. 

یک پژوهشگر ادبی:

تربیت  در  شاهنامه  ــوزش  آم
کودکان موثر است

شاهنامه  پژوهشگر  و  ادبــیــات  ــدرس  م یــک 
فردوسی گفت: آموزش شاهنامه در تربیت کودک 
به  تبدیل  را  انتزاعی  مفاهیم  زیــرا  موثراست؛ 
مفاهیم عینی می کند و در نتیجه بسیاری از این 

مفاهیم برای کودک قابل فهم می شود.
قناد  باقریان  محمدحسین  ایسنا،  گــزارش  به 
و حماسه  افزود: موضوع شاهنامه حماسه است 
نبرد،  این  اما  اســت؛  نبرد  معنای  به  لغت  در 
دو  میان  اسلحه  با  نبرد  یا  تن  به  تن  نبرد  یک  
نبرد  معنای  به  شاهنامه،  در  بلکه  نیست  انسان 

اندیشه هاست.
وی با اشاره به اینکه حماسه، داستان نبرد بین 
شاهنامه  ما  که  هنگامی  گفت:  است  شر  و  نیکی 
یعنی  ساده تر  صورت  به  را  حماسه  می خوانیم 
بین انسان )نیروی نیکی( و دیو )نیروی شر( معنا 
می کنیم؛ همچنین در شاهنامه قهرمان داستان 
به  پهلوان  که  است  پهلوان  عنوان  به  شخصی 
اندیشه  نیروی دیو، یعنی  به جنگ  عنوان خرد، 
پژوهشگر  و  ادبــیــات  ــدرس  م ایــن  مـــی رود.  بد 
در  دیوها  براینکه  تاکید  با  فردوسی  شاهنامه 
ناپسند  و  زشت  اندیشه های  و  اعمال  حقیقت 
خردمند  پهلوان  کرد:  تصریح  هستند؛  جامعه 
شخصی است که بتواند با دیوها بجنگد وخود را 

به جایگاه واالی انسانی برساند.
سن  در  کودکان  اینکه  دلیل  به  افزود:  باقریان 
می رسند  انتزاعی  تفکر  مرحله  به  سالگی  یازده 
صورت  به  امکان،  حد  در  و  عینی  بسیار  بایستی 
آنان  به  را  شاهنامه  به  مربوط  مباحث  مــادی، 
توضیح و آموزش دهیم تا تربیت آنان به درستی 

شکل بگیرد.
شاهنامه خوانی  ترویج  خصوص  در  باقریان 
شاهنامه  کرد:  عنوان  نوجوانان  و  کودکان  میان 
آنکه  برای  ما  ماست.  ملی  هویت  سند  فردوسی 
کنیم  آشنا  خود  کشور  فرهنگ  با  را  خود  فرزند 
بایستی به سراغ شاهنامه برویم؛ بنابراین تربیت 
شکل  ملی  هویت  فرهنگ  براساس  ما  فرزندان 

می گیرد.
فردوسی  شاهنامه  پژوهشگر  و  ادبیات  مدرس 
استفاده شاهنامه می توانیم  با  ما  بنابراین  گفت: 
کنیم  منتقل  کودکان  به  را  خود  کشور  فرهنگ 
و  شرقی  خوب  متن های  بومی سازی  برای  حتی 

غربی، استفاده از شاهنامه نیاز است.
پس  موضوع  مهم ترین  کــرد:  تصریح  باقریان 
شاهنامه  از  استفاده  هویت،  و  فرهنگ  ازمسئله 
انتزاعی  مفاهیم  زیرا  است؛  کودک  تربیت  برای 
نتیجه  در  و  می کند  عینی  مفاهیم  به  تبدیل  را 
فهم  قابل  کودک  برای  مفاهیم  این  از  بسیاری 

می شود.

3 اثر نمایشی با موضوع محرم و 
عاشورا در مشهد اجرا می شود

رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 
و  عاشورا  و  محرم  موضوع  با  نمایشی  اثــر   ۳ گفت: 

همچنین دفاع مقدس در مشهد اجرا می شود.
نمایشی  انجمن  برنامه های  افزود:  خیرآبادی  آرش 
تقسیم  بخش   ۳ به  مشهد  در  خراسان رضوی  استان 
با  مناسبتی  نمایش های  روز   ۱۰ هر  در  که  است  شده 
موضوع محرم و دفاع مقدس اجرا می شود. همچنین در 
بوستان ملت اجراهای خیایانی به صورت تعزیه خوانی 
تا  و می تواند  ادامه خواهد داشت  پایان دهه محرم  تا 
هنرهای  انجمن  رئیس  کند.  پیدا  ادامه  محرم  پایان 
نمایشی خراسان رضوی با اشاره به برنامه های نمایشی 
در ایام محرم در شهرستان های استان خاطرنشان کرد: 
و  خراسان رضوی  شهرستان های  ارشاد  اداره  امسال 
برای  را  آیینی  برنامه هایی  نمایشی سری  انجمن های 
اجرا  محرم  ماه  طول  در  که  گرفتند  نظر  در  محرم  ماه 
خواهند شد. خیرآبادی اضافه کرد: امسال با توجه به 
حجم کارهای خوبی که در زمینه عاشورایی در مشهد و 
هم در شهرستان ها آمده است، سالن های تئاتر طبق 

سال ها گذشته خالی از اجرا نیست.
در  محرم  ماه  ایام  در  که  نمایش هایی  اشاره  با  وی 
می روند،  صحنه  روی  مشهد  شهر  تئاتر  اصلی  سالن 
گفت: سه نمایش "به روی نی"، "خورشید بر نیزه" و " 
وداع با اسلحه" در ایام ماه محرم روی صحنه می روند که 
نمایش "وداع با اسلحه" در هفته دفاع مقدس در سالن 
اصلی تئاتر مشهد روی صحنه می رود. رئیس انجمن 
تصریح  ادامــه  در  رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای 
کرد: نمایش "خانواده آقای اردکانی" به کارگردانی امیر 
دادند  درخواست  محرم  ماه  در  اجرا   ۲۲ برای  بشیری 
که از نظر انجمن هنرهای نمایشی قابلیت اجرا در ماه 
محرم را دارد، اما شورای بازبینی و اداره ارشاد مشهد 

باید نظرشان در مورد اجرای این نمایش اعالم کنند.
جلسات  برگزاری  در  تاخیر  به  اشاره  با  خیرآبادی 
برای  که  نامه هایی  گفت:  نمایش ها  بازبینی  شورای 
بازبینی نمایش ها به اداره ارشاد مشهد ارسال می شود 
مبتنی بر زمان درخواست هنرمندان است، هنرمندی 
که پنجشنبه درخواستش را ثبت کرده است قطعا همان 

روز به اداره ارشاد ارسال می شود.
وی افزود: تصور لغو بازبینی در مورد نمایش ها اشتباه 
ثبت  را  درخواستشان  بازبینی  برای  نمایش   6 است، 
کرده بودند که 3 نمایش با مضمون عاشورایی بودند و 
نداشتند  را  اجرا در ماه محرم  قابلیت  نمایش دیگر   3
که جلسه بازبینی برای این نمایش ها می تواند در آبان 
نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس  شود.  برگزار  هم  ماه 
پرداختی های  به  اشــاره  با  ادامــه  در  رضوی  خراسان 
جشنواره تئاتر استانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
بخشی از پول هایی که از شهرداری مشهد می خواستیم، 
تسویه شد و منتظریم گروه های نمایشی  فاکتورهایشان 

را به ما بدهند تا تسویه کامل صورت بگیرد.

خبر ارزیابی شاعر پیشکسوت از انجمن های شعر مشهد:خبر

متولیان امور فرهنگی با ادبیات نامهربان هستند

واقعیت این است که 
متولیان امور فرهنگی 

نسبت به ادبیات 
نامهربان هستند. 

متاسفانه بیشتر تمایل 
دارند به حواشی امور 

بپردازند. نگاهی به 
صفحات فرهنگی 

و ادبی روزنامه ها 
بیاندازید. در اغلب 
مواقع بیش از نود 

درصد مطالب مربوط 
به حوزه  سینماست
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معاون استانداری خراسان رضوی 
گفت : بدون هماهنگی و تعامل دستگاه 
های مختلف و حمایت های قضایی پروژه 

کشف رود پیش نمی رفت .احــیــای 
 به گزارش صبح امروز به نقل از استانداری محمدمقدوری در 
جلسه مشترک کارگروه های احیاء کشف رود و ساماندهی فاضالب 
استان ، تصریح کرد : چنانکه اگر تحصیل حریم کشف رود صورت 
نگرفته بود , سیل سال گذشته در محدوده این رودخانه تلفات و 
خسارات زیادی به همراه داشت.بهشتی نماینده دادستان  هم 
دراین جلسه گفت : دادستانی اصرار دارد که فعالیت اقتصادی مخل 
استانداردهای زیست محیطی نباشد .در این جلسه ، گزارش شرکت 
آبفای مشهد پیرامون توسعه تصفیه خانه های مشهد ارائه و مصوب و 
تاکید شد برای تامین اعتبار پروژه های آن شرکت در زمینه مدیریت 

فاضالب، پیگیری های الزم در سطوح استانی و ملی به عمل آید.
 همچنین مقرر شد اداره کل حفاظت محیط زیست  درباره 

پیشنهادات بهره برداری از پساب تصفیه خانه های مذکور توسط 
شرکت آب منطقه ای و جهادکشاورزی استان , ظرف یک هفته 

بررسی و اعالم نظر کند.
در ادامه جلسه , پیرامون تصفیه خانه سپتاژ که تا کنون 75درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، قرار شد، پیگیری الزم از طریق سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان برای تامین اعتبار تکمیل این پروژه از 
محل مصوبات سفر ریاست جمهوری و پرداخت سهم شهرداری از 

طریق آبفای مشهد صورت گیرد.
تعیین تکلیف محصول قابل کشت در حاشیه کشف رود دیگر 
دستورکار جلسه بود که مقرر شد کمیته ای مرکب از نمایندگان : 
دفترفنی استانداری , سازمان جهادکشاورزی , شرکت آب منطقه 
ای , شهرداری مشهد و اداره کل حفاظت محیط زیست , ظرف یک 
هفته , به جمع بندی مشخصی برسند و برای تعیین تکلیف نهایی , به 

کارگروه احیاء کشف رود اعالم کنند.

مناسبت  به  که  مراسمی  در 
از  به منظور تقدیر  و  هفته دولت 
رجایی  شهید  جشنواره  برگزیدگان 
که با حضور مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی 
از  برگزار شد،  استانی  و مدیران  از مسئوالن  و جمعی 
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به جهت کسب 

رتبه اول استانی در جشنواره شهید رجایی تقدیر شد.
به گزارش صبح امروز،  محمدرضا اخوان عبدا...یان 
باره  دراین  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
گفت: بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، 
اول  رتبه  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 

ارزیابی عملکرد در استان در سال 96 را کسب کرد.
و  ارگــان هــا  معرفی  هــدف  با  ساله  هر  افـــزود:  وی 
نهادهای دولتی برتر کشور در رسیدگی به حقوق مردم 

و اجرای هرچه بهتر وظایف و مسؤولیت ها این ارزیابی 
صورت می گیرد که در نتیجه پس از امتیاز بندی نهایی، 
در  و  شده  معرفی  استان   در  دولتی  برتر  دستگاه های 

جشنواره شهید رجایی از آنها تقدیر به عمل می آید.
در  ارزیابی  این  داشت:  اظهار  عبدا...یان  اخوان 
و  عمومی  شاخص های  بخش  دو  در  عملکرد  قسمت 

اختصاصی صورت گرفته است .
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح کرد: 
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با کسب امتیاز 
938.79 در بخش شاخص های عمومی و 998.21 در 
بخش شاخص های اختصاصی توانست مقام اول هر دو 
شاخص را در استان به خود اختصاص داد و لوح تقدیر 

و تندیس این جشنواره را دریافت کرد.

نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس 
بر  تاکید  با  مشهد  شهر  ترافیک  و 
با  مینی بوسی  و  اتوبوس  هیچ  اینکه 
عمر باالی 10 سال در شهر مشهد خدمات رسانی نمی کند 
از رده خارج می شود، گفت: خوشبختانه عمر وسایل  و 
کالنشهر  در  اتوبوسرانی  سازمان  عمومی  نقل  و  حمل 
مشهد نسبت به سایر شهرهای کشور از وضعیت مطلوبی 
برخوردار بوده، به نحوی که میانگین سن ناوگان 7.2 سال 

است.
اینکه  بیان  با  بهاروند  مجتبی  امروز،  صبح  گزارش  به 
حوزه حمل و نقل کشور سال هاست که با مشکالت زیادی 
به  کرده ایم  پیگیری  هرچه  و  می کند  نرم  پنجه  و  دست 
مهمترین  اظهارکرد:  نیافته ایم،  دست  مناسبی  نتیجه 
است  فرسوده  ناوگان  نقل،  و  حمل  زمینه  در  ما  مسئله 
بهبود  برای  امروز  شده،  اتخاذ  رویکردهای  و  روش ها  و 

وضعیت از بازدهی کافی و مناسبی برخوردار نیستند.
میزبان  ساالنه  مشهد  اینکه  بیان  با  ادامه  در  بهاروند 
همین رو  از  و  است  گردشگر  و  زائر  میلیون   20 از  بیش 
توجه خاص و ویژه ای را از سوی تمامی نهادهای ذی ربط 
وجود  با  مشهد  شهر  پنجم  ــورای  ش گفت:  می طلبد، 
نوسازی  به  نسبت  مختلف،  مشکالت  و  مالی  تنگناهای 
در  و  داشته  ویــژه ای  توجه  عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان 
و  اتوبوس  دستگاه  ورود 210  شاهد  نیز  قبل  سال  اواخر 
مینی بوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی بودیم.وی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شهر مشهد یک هزار و 
600 دستگاه اتوبوس و بیش از 180 دستگاه مینی بوس 
وظیفه خدمت رسانی به شهروندان را بر عهده داشته اند 
دستگاه   55 و  اتوبوس  دستگاه   155 تعداد،  این  از  که 

مینی  بوس نوسازی شده اند.

معاون استانداری خراسان رضوی : 
در سایه تعامل و همراهی همه دستگاه ها و حمایت دستگاه قضایی پروژه 

احیای کشف رود محقق شد 
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد مقدس: 

عمر ناوگان اتوبوسرانی مشهد 2/7 سال است
در مراسم تقدیراز بزرگزیدگان جشنواره شهیدرجائی استان:

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی به دلیل رتبه اول عملکرد تقدیرشد

خبر

خبر

مدیر یک اقامتگاه بوم گردی گفت: میراث فرهنگی باید تبلیغات 
بیشتری انجام دهد تا فرهنگ بوم گردی را به مردم بشناساند و برای 
مردم جا بیفتد که کار اقامتگاه بوم گردی چیست. محمدحسین 
عباسی درگفت وگو با ایسنا ، در خصوص میزان مراجعه مردم به 
اقامتگاه های بوم گردی و استقبال از آن ها اظهار کرد: برای بازدید به 
اقامتگاه های بوم گردی می آیند؛ اما اینطور نیست  که بخواهند اینجا 
اقامت کنند تا از امکانات پذیرایی و... برخوردار شوند و فکر می کنم 
علت آن برگردد به این که ما حدود 6 ماه است که اقامتگاهمان را 

افتتاح کردیم و طبیعتا بازدید و استقبال کم است.
به دیگران  را  این حوزه  در  بنده سرمایه گذاری  داد:  ادامه  وی 
پیشنهاد نمی کنم؛ چون واقعا کارایی ندارد. به عنوان مثال ما مبلغ 
زیادی را برای ایجاد اقامتگاه هزینه کردیم ولی اگر همین مبلغ را در 

حرفه ی دیگری هزینه می کردیم، فکر می کنم بهتر نتیجه می داد.
مدیر این اقامتگاه بوم گردی با بیان این که ما انواع مختلف غذاهای 
محلی، دمنوش ها، پذیرایی و اقامت شب را داریم، تصریح کرد: با 
این که ما کلی هم هزینه تبلیغات دادیم و...ولی مشکل اساسی ما 

این است که مشتری نیست و کسی حاضر به اقامت نیست. 
عباسی پیرامون حمایت میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: حمایت 
میراث فرهنگی فقط محدود به ارائه یک وام بوده و حمایت دیگری از 

ما انجام نداده است. 

یک فعال گردشگری:
میراث فرهنگی باید با تبلیغات، فرهنگ 

بوم گردی را به مردم بشناساند

در نشست فصلی شوراهای اجتماعی محالت منطقه یک مطرح 
شد؛

درآمد هرمنطقه در همان منطقه 
شهرداری هزینه می شود 

به  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رییسه  هیئت  عضو 
منظور جلب مشارکت مثبت شهروندان و در راستای افزایش 
بهبود  راستای  در  باید  منطقه  هر  درآمدهای  آنان  حال  رفاه 

وضعیت شهروندان همان محدوده هزینه شود.
علیرضا  مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
شهریاری در نشست فصلی اعضای شوراهای اجتماعی محالت 
منطقه یک که با حضور اکثریت اعضای شورا و مسئولین شهری 
اینکه منطقه یک،  بیان  با  انتظار برگزار شد،  در فرهنگسرای 
پردرآمدترین منطقه شهری در مشهد محسوب می شود، اظهار 
کرد: در این راستا به منظور جلب مشارکت مثبت شهروندان و 
در راستای افزایش رفاه حال آنان درآمدهای هر منطقه باید 
هزینه  محدوده  همان  شهروندان  وضعیت  بهبود  راستای  در 
شود. وی ادامه داد: برای کمک به مناطق حاشیه شهر نباید 

فشار  برخوردار  مناطق  به 
مدیریت  ــا  ب و  ــم  ــیــاوری ب
صحیح می توانیم مشکالت 
و  کرده  رفع  را  مناطق  این 
را  مناطق  این  درآمدهای 
هزینه  محدوده  همان  در 

کنیم. 
شورای  رئیسه  هیئت  عضو  دیگر  ودیعی،  حسین  محمد 
شهر مشهد نیز گفت: باتوجه به فعالیت مراکز درمانی، اداری، 
تجاری و...، منطقه یک، از پرترددترین مناطق مشهد است، 
سایر  به  نسبت  محدوده  این  در  هوا  آلودگی  دلیل  همین  به 
مناطق بیشتر است که این موضوع در کنار کمبود فضای سبز 
و امکانات ورزشی مشکالتی را برای ساکنان این منطقه ایجاد 

کرده است.
شــورای  رئیس  منتظری  مجتبی  سید  نشست  ایــن  در 
شهردار  اصغری  جواد  و  مشهد  شهرداری  محالت  اجتماعی 

منطقه یک نیز حضور داشتند.

گزارش خبری

گزارش خبری

رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسالمی:

کریدور ریلی شرق کشور 4 سال دیگر به بهره برداری می رسد

شهردار مشهد مقدس در بازدید از مرکز پایش آالینده های زیست محیطی خبر داد: 
مشهد اولین شهر دارای دستگاه های سنجش آلودگی صدا، الکترومغناطیس و اشعه UV درکشور

رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: اگر اعتبار مورد 
نیاز به موقع تأمین شود، کریدور ریلی شرق کشور بین سه تا چهار سال 

دیگر به بهره برداری می رسد.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با   ایسنا ، در حاشیه بازدید از 
پروژه های فرودگاه و راه آهن گناباد اظهار کرد: پروژه راه آهن به عنوان 
کریدور شرق کشور از پروژه های بسیار مهم ریلی در کشور بوده که به 

طول 1500 کیلومتر در انجام است.
وی افزود: هم اکنون حدفاصل چابهار به زاهدان در چند نقطه توسط 
قرارگاه خاتم االنبیاء در حال انجام بوده و سرعت قابل قبولی نیز دارد، 
اما متأسفانه حدفاصل مشهد به زاهدان علی رغم اینکه در چند سال 
گذشته در قانون بودجه ردیف گرفته، عملیات قابل توجهی در طول 

مسیر انجام نشده است.
رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: از سال 
عملیات  گناباد  نماینده  توسط  شده  انجام  پیگیری های  با  گذشته 

اجرایی حدود 50 کیلومتر از مسیر مشهد به گناباد آغاز و پیشرفت آن 
در بازدیدی که انجام شد قابل قبول بوده و کار بسیار خوب در بحث 
خاکریزی، ابنیه و ساخت پل ها با امکانات و تجهیزات راهسازی بسیار 
خوب در حال انجام است که امیدواریم در سال آینده اعتبار بیشتری 

برای این پروژه در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه پیشرفت این پروژه به میزان اعتبار در نظر گرفته 
شده بستگی دارد، عنوان کرد: خوشبختانه پیمانکاران خوبی در این 
منطقه وجود داشته که با وجود آن ها می توان با میزان اعتباراتی که 

تخصیص داده می شود طول زمان این پروژه را کوتاه تر کرد.
رضائی کوچی خاطرنشان کرد: در کنار پروژه راه آهن مسیر جاده 
گناباد به مهنه به طول 30 کیلومتر در حال ارتقاء دو باند به چهار باند 
بوده که در همین مسیر تعداد زیادی از هموطنان تصادف کرده و از 
بین رفته اند، که با بهره برداری از این مسیر، این تصادفات به حداقل 

می رسد.

واگذاری برقی کردن راه آهن تهران-مشهد به شرکت های چینی 
گفت:  همچنین  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسون  رئیس 
پروژه برقی کردن راه آهن مسیر تهران–مشهد از طریق فاینانس به 

شرکت های چینی واگذار شده است.
فاینانس 15 درصد  برای  از آن  تا قبل  رضائی کوچی تصریح کرد: 
که  می شد  تأمین  خودش  منابع  از  دولت  توسط  می بایست  آورده 
مشکل  دچار  درصد   15 این  تأمین  در  پروژه ها  اینگونه  از  بسیاری 

می شدند و نمی توانستند این پروژه ها را انجام دهند.
رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: بنابراین 
صرفا برای پروژه های راه آهن در قانون بودجه سال 97 به دولت اجازه 
داده شده که برای تأمین این 15 درصد از محل صندوق توسعه ملی 
برداشت کند که برای این پروژه نیز این کار انجام شده و بزودی عملیات 

اجرائی آغاز می شود.

شهردار مشهد مقدس گفت: مشهد اولین شهر دارای دستگاه های 
سنجش آلودگی صدا، الکترومغناطیس و اشعه UV در کشور است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، تقی زاده خامسی 
دیروز از مرکز پایش آالینده های زیست محیطی بازدید کرد. وی در 
پیام اینستاگرامی خود به همین مناسبت اظهار داشت: در روزگاری 
که شنیدن خبر خوب غنیمت شده است، امروز در بازدیدی که از مرکز 
پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری داشتم، گزارش دادند که 

شهر ما از نظر آلودگی الکترومغناطیسی خارج از استاندارد نیست.
وی افزود: یکی از فاکتورهای اصلی شهر هوشمند، کمک به حفظ 
محیط زیست است. در شهر مشهد 23 ایستگاه هواشناسی وجود دارد 

و کیفیت هوا با پنج نمایشگر در سطح شهر اطالع رسانی می شود.
شهردار مشهد ادامه داد: در سال جاری تا کنون، شهر مشهد فقط 

17 روز هوای پاک داشت که این عدد در مدت مشابه سال قبل، 7 روز 
بوده است و علت اصلی آلودگی نیز ذرات معلق می باشد. در مناطق 2 و 

6 بدترین شرایط را در این حوزه داریم. 
تقی زاده خامسی تصریح کرد: آالینده های محیط زیست دیگری در 
کیفیت زندگی ما تاثیر گذارند مثل صدا، الکترو مغناطیس، گاز و اشعه. 
UV خوشبختانه قبل از افزایش نرخ ارز، توانستیم دستگاه های بخش 
سنجش آلودگی صدا، الکترومغناطیس و اشعه UV را به مشهد وارد 

کنیم و به تدریج آنها را نصب نماییم.
وی با اشاره به اینکه در خبری آمده بود وزیر ارتباطات گفته است 
برای اولین بار دستگاه های سنجش آلودگی الکترومغناطیس به کشور 
درست  بار"  اولین  برای   " تیتر  این  که  ظاهرا  افزود:  است  شده  وارد 
نیست، چرا که این دستگاه ها در مشهد اخیرا توسط شهرداری نصب 

شده است.
تقی زاده خامسی ابراز کرد: خبر خوب برای همشهریان گرامی این 
است که به زودی می توانند بطور تفصیلی وضعیت اغلب آالینده های 
محیط زیست را به صورت آنالین ببینند، آالینده  هایی که گاه در میزان 
آنها اغراق می شود، مثل الکترو مغناطیس که منشاء موبایلی و پارازیت 
دارد و آالینده هایی که معموال در کشور ما مغفول می مانند، مانند اشعه 
UV که غالبا ساعت 2 بعد از ظهر به بعد وضعیت مناسبی در مشهد 

ندارد.
وی اظهار امیدواری کرد تا روز کودک و محیط زیست که ۱۵ مهرماه 
 uv است، پروژه رصد آالینده های هوا، صدا، الکترو مغناطیس و اشعه
برای اولین بار در کشور برای بهبود سالمت بیشتر مردم شهر به نتیجه 

برسد و آغاز شود.

صبح امروز بدهکاری 200 میلیاردی مردم به شهرداری مشهد را بررسی می کند: 

بیماری فرآیندها

از  مشهد  شهرداری  عمومی  درآمدهای  کل  مدیر 
عوارض  قبض  تومان  میلیارد   200 نشدن  پرداختن 
از  یکی  با  را  موضوع  این   ، است  داده  خبر  نوسازی 
رهنما  رحیم  محمد  گذاشتم،  میان  در  کارشناسان 
دانشگاه  شهری   ریــزی  برنامه  و  جغرافیا  استاد 
در  عضویت  دوره  یک  تجربه  که  مشهد  فردوسی 
خود  کارنامه  در  نیز  را  شهرمشهد  اسالمی  شورای 
بیمار  درشهرداری  های  فرآیند  است  معتقد  دارد، 
است و شهرسازی که موتور محرک اقتصاد شهرداری 
و  است  اداری  بروکراسی  و  نارسایی  دچــار  است 
مردم  سرگردانی  و  اعتمادی  بی  قبیل  از  دالیلی 
شرایط  و  شهرسازی  خدمات  ارائــه  درفرآیندهای 
اقتصادی مردم و تغییر ارزش پول  موجب می شود 
پرداخت  را  شهرسازی  عــوارض  موقع  به  مردم  که 

نکنند.
مشهد  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
شهرداری  عمومی  درآمدهای  کل  مدیر  مقدس، 
مشهد از توزیع 350 هزار قبض به مبلغ 200 میلیارد 
به شهرداری  بدهی های شهروندان  که شامل  تومان 
بابت عوارض نوسازی تا پایان سال 96 می باشد خبر 

داد.
ــزود:  افـ خبر  ایــن  ــالم  اعـ ــا  ب بــرهــانــی  محمود 
درآمدی  ردیف های  از  را  خود  بودجه  شهرداری ها 
از  یکی  می کنند.  تأمین  کــرده  تعیین  قانون  که 
شهرداری ها  بــرای  قانون  که  ــدی  درآم ردیف های 
منظور داشته وصول عوارض نوسازی از کلیه اراضی 
و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی 

شهرهاست.
برق،  آب،  قبوض  بهای  که  همانگونه  افزود:  وی 
پرداخت  ادارات  آن  خدمات  ازای  در  گاز  و  تلفن 
و  توسعه  ازای  در  نیز  نوسازی  ــوارض  ع می گردد 
شهرداری  که  گسترده ای  خدمات  و  شهری  عمران 

ارائه می دهد به شهرداری پرداخت می گردد.
نوسازی  عوارض  قبوض  ساله  هر  داد:  ادامه  وی 
میان شهروندان توزیع می شود که متاسفانه برخی از 
شهروندان و دستگاه ها با عدم پرداخت این قبوض، 
برای  می گیرند.  قرار  شهرداری  به  بدهکاران  جزو 
شده  مقرر  مشهد  شهرداری  در  بدهی ها  این  وصول 
است که هر ساله قبوض بدهی های معوق شهروندان 
نوسازی  عوارض  از  مجزا  صورت  به  حوزه،  این  در 

همان سال، انتشار و توزیع شود.
از  عوارض  قبوض  حضوری  غیر  پرداخت  امکان 

طریق درگاه های همه بانک های عضو شتاب
راستا،  همین  در  ساخت:  خاطرنشان  برهانی 
از  آن  توزیع  که  شهری  عمران  و  نوسازی  قبوض 
شهر  سطح  در  جــاری  ماه  شهریور  ــط  اواس حــدود 
مشهد آغاز شده است و ادامه دارد، صرفًا مربوط به 
بدهی های معوقه مالکان به شهرداری تا پایان سال 
این  در  شده  توزیع  قبوض  مجموع  که  می باشد   96
قبوض  این  مبلغ  و کل  350 هزار قبض  حوزه حدود 
در  شهرداری  به  مشهدی  مالکان  بدهی  همان  که 
حوزه عوارض نوسازی است، در حدود 200 میلیارد 

تومان می باشد .
طریق  از  می توانند  شهروندان  کرد:  عنوان  وی 
 AvArez.MAshhAd.ir آدرس  به  مشهد  شهرداری  سایت 
از میزان بدهی و سوابق   ) به صورت غیر حضوری   (
سایت  همین  طریق  از  و  شده  مطلع  خود  پرداختی 
به پرداخت عوارض  بانک، نسبت  به درگاه  اتصال  با 
درگاه های  کلیه  طریق  از  ضمنًا  نمایند.  اقدام  خود 
پرداخت  امکان  شتاب،  عضو  بانک های  الکترونیکی 
این قبوض به صورت غیرحضوری فراهم شده است .

9 درصد جریمه ساالنه عوارض نوسازی معوق
مشهد  شهرداری  عمومی  درآمدهای  کل  مدیر 
تصریح کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده 
مغایرت بین وضعیت موجود ملک با اطالعات مندرج 
بر روی قبوض خصوصًا سال ساخت، متراژ عرصه و 
یا  و   137 مرکز  با  تماس  طریق  از   ... و  اعیان  متراژ 
مراجعه حضوری به مناطق یا نواحی مربوطه، مراتب 
صنفی  و  نوسازی  عوارض  کارشناسان  اطالع  به  را 

اطالعات  بررسی  با  مربوطه  کارشناسان  برسانند. 
را  محاسبات  نحوه  شهروندان،  اظهارات  و  پرونده 
توضیح داده و در صورت نیاز نسبت به بازدید مجدد 

ملک اقدام می نمایند.
و  نوسازی  قانون  استناد  به  اذعان داشت:  برهانی 
تا  حداکثر  می باید  سال  هر  عوارض  شهری،  عمران 
صورت  این  غیر  در  شود  پرداخت  سال  همان  پایان 
آنها  نوسازی  عوارض  به  جریمه  درصد   9 ساله  هر 
قبوض  مقابل،  در  گفت:  وی  گرفت.  خواهد  تعلق 
یعنی  مقرر  مهلت  در  که  سال  هر  نوسازی  عوارض 
مشمول  شود  پرداخت  سال  همان  پایان  تا  حداکثر 

ده درصد جایزه خوش حسابی می گردد.
نگاه  از  عوارض  نکردن  پرداخت  موقع  به  دالیل 

یک کارشناس
محمد  دکتر  سراغ  به  موضوع  این  بررسی  برای 
که  نگاهی  که  این  بیان  با  او  رویم،  می  رهنما  رحیم 
مناسبی  نگاه  دارد  وجود  مردم  به  ها  شهرداری  در 
اشکال  به  گفت:  امروز  صبح  به  باره  این  در  نیست، 
آتش  زباله،  شود،  می  گرفته  پول  مردم  از  مختلف 
های  پرداختی  این  وقتی  که   ... و  عوارض  نشانی، 
رقم  مجموع  در  دهیم  می  قــرار  هم  کنار  را  مــردم 
های باالیی می شود، هم چنین عالوه برشهرداری، 

دارائی و آبونمان قبوض را هم اضافه می شود.
های  پرداخت  ایــن  دلیل  به  ــردم  م افــزود:  وی 
متفاوت مستاصل و کالفه اند و این نگاه وجود دارد 

که به هر بهانه ای از آن ها پول گرفته می شود.
عوارض  پرداخت  برای  حتی  مردم  بیان  با  رهنما 

باشند،  آمد  و  رفت  در  باید  شهرداری  دفاترو  بین 
کارمند  روز  یک  و  نیست  دفتر  روز  یک  داد:  ادامه 
هم  روزدیگر  و  است  پرونده  مسئول  که  شهرداری 
شده  قطعی  دچار  شهرداری  یا  دفاتر  های  سیستم 
است و این در حالی است که دیگر مالک به محتوی 
پرنده اش نیز دسترسی ندارد و نمی داند پرونده اش 

چه محتویاتی دارد.
وی یکی از مهم ترین چالش پیش روی شهرداری 
را که موجب بی اعتمادی مردم به شهرداری می شود 
دانست  زیادی  فرآیندی  های  حلقه  و  فرآیندها  را 
از  خدمت  دریافت  های  حلقه  و  فرآیندها  گفت:  و 
شهرداری به حدی زیاد است که مردم دوست ندارد 
به سمت شهرداری برونددر حالی که باید شهرداری 

را از خود بدانند.
وی ادامه داد: اکنون نگته بروکراتیک به مالک به 
و  احترام  و  ادب  و  نگاه می شود  عنوان یک متخلف 
رفتار مناسبی با مراجعه کنند نیست و رفتارهایی که 
با مردم در شهرداری می شود منزجرکننده است لذا 

شهروند رغبت نمی کند به شهرداری برود.
شهرسازی  هــای  سیستم  ــرد:  ک تصریح  رهنما 
ها  ایراد  و  عیب  تمام  باید  و  نیست  پویا  شهرداری 
دریافت  مسیر  حاضر  حال  در  چون  کنند  برطرف  را 
خدمت طوالنی است و انرژی و وقت و پول مردم در 
این مسیرها تلف می شود از آخر هم مردم بدهکارند.
شده  ایجاد  تغییرات  به  توجه  با  یادآورشد:  وی 
مردم  یابی  اطــالع  و  رسانی  اطــالع  های  حــوزه  در 
می  زمانی  چه  اگر  و  بینند  می  را  شهرداری  عملکرد 
پاسخ  مسائل  متخصصان  بــرای  باید  فقط  گفتند 
گفتمانی  و  مشارکتی  نگاه  اکنون  اما  شد  می  داده 
و  و متخصص هستند  آگاه  مطرح است و شهروندان 
این که  عملکرد شهرداری را دسته بندی می کنند، 
پایداریا سیاسی  عملکرد شهرداری در حوزه توسعه 
یا شهرسازی و زیربنایی یا روبنایی است را به خوبی 

مردم تشخیص می دهند.
وی معتقد است: مردم ارتباط خوبی با شهرداری 
ارتباط  اند  نتوانسته  ها  شهرداری  تاکنون  و  ندارند 

خوبی با مردم برقرار کنند. 
وی با بیان این که بی اعتمادی مردم به شهرداری 
نیازمند بررسی علمی است، ادامه داد: فرآیندها در 
محرکه  موتور  که  وشهرسازی  است  بیمار  شهرداری 
بروکراسی  و  نارسایی  دچار  است  شهرداری  اقتصاد 
اداری است و شرایط غیر خردمندانه ای برآن حاکم 

است باید فرآیندها شناخته و بررسی شوند.
تغییرکنندواعتماد  ها  نگرش  باید  ــزود:  اف وی 
و  پویا  شهر  برای  ای  مقدمه  تا  یابد  افزایش  متقابل 

فعال فراهم شود

6در شهر

 فرآیندها در شهرداری بیمار است وشهرسازی که موتور محرکه اقتصاد شهرداری است دچار 
نارسایی و بروکراسی اداری است و شرایط غیر خردمندانه ای برآن حاکم است باید فرآیندها 

شناخته و بررسی شوند

,,

عضو شورای اسالمی شهر مشهد گفت: در زمینه  
نظر  در  مردم  منافع  باید  الیت  در  تغییرات  ایجاد 
گرفته شود. علی رضا شهریاری در گفت و گو با ایسنا 
، در واکنش به گزارش هایی در خصوص افزایش 25 
هنوز  کرد:  اظهار  حاشیه ای،  پارک  تعرفه  درصدی 
این الیحه به صحن علنی شورا نیامده است و باید در 
آن جا بررسی شود، در کمیسیون حمل ونقل شورای 
اسالمی صحبت شود و پیشنهاد شهرداری بررسی 
شود. وی ادامه داد: در این زمینه باید منافع مردم 
را در نظر بگیریم مثال در خیابان سعدی 100 جای 
در  خودرو   2000 روزانه  اما  داریم  حاشیه ای  پارک 
این خیابان پارک می کنند باید مصالح و منافع همه 

مردم را در نظر بگیرید.
خصوص  در  مشهد  اسالمی  ــورای  ش عضو  ایــن 
افزایش تعرفه در فشار اقتصادی حال حاضر عنوان 
کرد: خیابان متعلق به تمام شهروندان است کسی که 
توان پرداخت ندارد خودرو خود را به خیابان نیاورد. 
الیت  پیشنهاد شده است خانه های نزدیک منطقه 
یک  شهروندان  این  برای  الیت  ،پرداخت  هستند 
بررسی  حال  در  پیشنهاد  این  که  باشد  هزینه  سوم 

است.
شهریاری با اشاره به اینکه همه جا دنیا این گونه 
را  خود  خــودرو  کسی  اگر  کرد:  خاطرنشان  است، 
اما  پارک کند،هزینه زیادی دارد  درحاشیه خیابان 
اگر خانه فرد همان جا باشد و پارکینگ نداشته باشد 

هزینه کم تر می شود.
در  مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش نماینده  ایــن 
خصوص وعده های کاندیدا شورای اسالمی عنوان 
کرد: قول و وعده ها باید منطقی باشد، نه احساسی، 
تا  کنیم  فراهم  را  عمومی  وسایل  بتوانیم  که  هرچه 
مردم با خودرو شخصی به خیابان ها نیایند خدمت 

به مردم کرده ایم.
خیابان  در  کم تر  ماشین  هرچه  افزود:  شهریاری 
خانوار  هزینه  است؛  بیش تر  مردم  آرامش  باشد، 
می شود ،  مصرف  کم تری  سوخت  می شود،  کمتر 
که  تغییراتی  باید  می آید.  وجود  به  کم تری  آلودگی 
از آوردن خودروبه خیابان ها باشد،  بازدارند  نتیجه 

انجام شود و نه تشویق کننده.
افزایش  الیحه  خبربررسی  انتشار   : است  گفتنی 
هزینه های پارکینگ های حاشیه خیابان طی چند 
شهر  شورای  اعضای  های  واکنش  با  گذشته  هفته 
مواجه شده است، برخی از اعضای شورای شهرالیت 
از اعضای شورای  را پول زور دانسته و برخی دیگر 
زندگی  های  برهزینه  تاثیر  بی  را  الیت  مشهد  شهر 
شهر  شورای  اعضای  از  برخی  و  دانسته  شهروندان 
ناچیز  را  خیابان  حاشیه  در  پارک  های  نیزهزینه 

دانسته اند. 

خراسان  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
رضوی گفت: نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی 

خراسان رضوی ضابط قضائی خاص می شوند. 
امروز، سرهنگ ستاد مجیدکیانی  به گزارش صبح 
حفاظت  یگان  نیروهای  آموزشی  دوره  در  مقدم   
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آموزش  افــزود:  مطلب  این  بیان  با  رضوی  خراسان 
برگزارو  هرساله  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  های 
و  حراستی   ، حفاظتی  های  آموزش  یگان  کارکنان 

حقوقی و قضائی را فرا می گیرند.
یگان  ضابطین  دستورالعمل  کــرد:  تصریح  وی 
یگان  کارکنان  حقوقی  ــش  دان تقویت  و  حفاظت 
توسعه  در  حفاظت  یگان  جایگاه  و  نقش  حفاظت، 
گردشگری، آشنایی با جرایم علیه مواریث فرهنگی، 
قانون آئین دادرسی کیفری)ضابطین(، نحوه حفاظت 
اطمینان بخش از اماکن و موزه ها از جمله سرفصل 

های آین دوره آموزشی است. 
با  حفاظت  یگان  نیروهای  همکاری  ــاره  درب وی 
دستگاه قضائی اظهار کرد: همکاران یگان حفاظت، 
که  برای جرائم خاص  و  ضابط قضائی خاص هستند 
توانند  می  افتد  می  اتفاق  فرهنگی  میراث  حوزه  در 
ورود  توانند  نمی  عام  جرائم  برای  و  کنند  پیدا  ورود 
برضابطان قضائی  نظارت  تاکید کرد:  کنند. وی  پیدا 
برعهده دادستان است و در هرشهرستان نیز دادستان 

به صورت کتبی دستورش را به ضابط ابالغ می کند.
باید  خاص  قضائی  ضابط  داد:  ادامه  مقدم  کیانی 
درموعد مقرر پرونده مربوطه را طبق دستور دادستان 
آماده و تحویل بدهد و در صورتی که مانعی باشد باید 

به صورت مکتوب اعالم کند.
وی افزود: هم چنین درصورتی که متهم یا متهمان 
آالت و ادوات داشته باشد واقدام به جرم مشهود کرده 
باشد، قاضی می تواند حکم بازداشت بدهدلذا هر نوع 
وسیله ای که در راستای جرم در حال انجام باشد باید 

به پاسگاه منتقل شود. 
وی درباره ضابطان قضائی خاص اظهار کرد کارکنان 
اند  فراگرفته  را  قضائی  های  آموزش  حفاظت  یگان 

وبرای آن ها گواهینامه آموزشی صادرشده است.
صورت  هماهنگی  برابر    : داد:  ادامه  مقدم  کیانی 
گرفته با مقامات قضائی استان، برای نیروهای یگان 
ضابط  ویژه  کارت  استان  فرهنگی  میراث  حفاظت 

قضائی خاص صادرخواهد شد.
خراسان  فرهنگی  میراث  حفاظت  یگان  فرمانده 
تاکید  و  اشــاره  حفاظت  یگان  وظیفه   10 به  رضوی 
و تخریب ظرف مدت  اخبار سرقت  اعالم  کرد: زمان 
یک ساعت و کشفیات باید ظرف مدت سه ساعت به 

مرکز اعالم شود.

خبرخبر
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دبیر سرویسعلی علی نژاد

عضو شورای اسالمی شهر مشهد:
در تغییرات الیت منافع مردم درنظر 

گرفته می شود

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان رضوی :
نیروهای یگان حفاظت استان ضابط 

قضائی خاص می شوند

ورزش 7W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

hamed.daemi87@gmail.com

دبیر سرویس ورزش حامد دائمی

مجید خروشی 
مناسبت  ــه  ب ورزشـــی  فــرهــنــگــی،  جــشــنــواره 
هیئت  توسط  بدنی  تربیت  و  مقدس  دفــاع  هفته 
نایب  می شود.  برگزار  استان  ورزشی  انجمن های 
رضوی  خراسان  ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس 
به  اختصاصی  گفت و گوی  در  مطلب  این  بیان  با 
فرهنگی،  جشنواره  برنامه  ویژه  گفت:  ما  خبرنگار 
معرفی  با هدف  استان  ورزشی  انجمن های  ورزشی 
و  مشهد  سطح  در  پرهیجان  و  جدید  رشته های 
برگزار  مقدس  دفاع  هفته  مناسبت  به  شهرستان ها 

می شود. 
هانیه امانی افزود: با توجه به این که در سال های 
نتیجه  ورزشی  جشنواره های  برگزاری  با  گذشته 
بر  گذشته  سال  مانند  نیز  امسال  گرفتیم  مثبتی 
را  همایش ها  و  جشنواره ها  این  مشابه  هستیم  آن 
به مناسبت های متفاوت و با کیفیت بهتر به منظور 
هفته  گرامیداشت  اجتماعی،  نشاط  و  شور  ایجاد 
برگزار  استعدادیابی  و  مقدس  دفاع  و  تربیت بدنی 

کنیم.
ورزشی  فرهنگی،  جشنواره  کرد:  تصریح  امانی 
به مناسبت هفته دفاع مقدس در رشته های سبک 
بیسبال،  تیرکت،  راگبی،  تک  کشی،  طناب  تاکرا، 
اکوو  بوکسینگ،  کیک  پورت،  اس  او  بال،  سافت 
ساواته  هیئت  جدید  رشته  معرفی  همچنین 
برگزار  مشهد  بهشتی  سالن  در  فرانسوی(  )بوکس 
فرانسوی یک هنر رزمی  بوکس  یا  می شود. ساواته 
و  پا  دست،  ضربات  از  استفاده  آن  در  که  فرانسوی 
سالح های سرد آموخته می شود. هنر رزمی ساواته 
روشی  می شود،  شناخته  ساواته  نام  با  ایران  در  که 
مشابه کیک بوکسینگ است که در هنگام مبارزه از 
قرن  ابتدای  از  ورزش  این  می شود.  استفاده  کفش 
انگلیسی  بوکس  از  الهام  با  و  نام شوسان  با  نوزدهم 
پا  ضربات  از  استفاده  در  مشهود  تفاوت  با  ولی 

پایه گذاری شد.
دفاع  هفته  مناسبت  به  کــرد:  نشان  خاطر  وی 
کمیته های  برای  را  آموزشی  کارگاه های  مقدس 

مرتبط با هیئت نیز برگزار خواهیم کرد.
در  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب  به  اشاره  با  امانی 
رشته جهت یابی گفت: در رشته جهت یابی  میزبان 
مسابقات   ایــن  در  که  بودیم  ورزشــکــار  نفر   120
نفر   2 و  کردیم  کسب  را  کشور  قهرمانی  نایب  مقام 
دعوت  ملی  تیم  به  رشته  این  در  ما  ورزشکاران  از 

شدند.
همایش ورزش های هوایی 

ــزرگ  ب هــمــایــش  بــرگــزاری  از  همچنین  وی 
ورزش های هوایی برای نخستین بار در استان خبر 
داد و گفت: بنا داریم به مناسبت هفته دفاع مقدس 
هواپیماهای  و  پاراموتور  پاراگالیدر،  رشته های  در 

و  همایش  استان  در  بــار  نخستین  ــرای  ب ــدرن  م
کارگاه های آموزشی نیز برگزار کنیم.

و  آب  روی  اسکی  مسابقات  بــرگــزاری  از  وی 
این  معرفی  هدف  با  چالیدره  سد  در  سواری  موج 
نیز  را  زیــادی  عالقه مندان  که  ورزشــی  رشته های 

دارد به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد. 
قهرمانی در رشته راگبی

خراسان  ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس  نائب 
رضوی با اشاره به کسب ۲ عنوان قهرمانی کشور در 
رشته  قطب  رضوی  خراسان  افزود:  راگبی   رشته 
خراسان  از  راگبی  تیم  پوش  ملی   8 و  است  راگبی 

رضوی هستند و می کوشیم این تعداد 
را حفظ کنیم.

نفر   ۱۲۰ ــرد:  ک نشان  خاطر  وی 
به  رضـــوی  ــان  ــراس خ در  ــار  ــک ورزش
در  حرفه ای  نیمه  و  حرفه ای  صورت 
تیم  می کنند.  فعالیت  راگبی  رشته 
ــانــوان خــراســان رضــوی در  راگــبــی ب
مسابقات قهرمانی کشور که در تیرماه 
داتیس  تیم  فینال  در  شــد،  انجام 
تهران را با نتیجه ۲۲ بر 5 شکست داد 
سکوی  بر  پیاپی  سال  دومین  برای  تا 

نخست این رقابت ها بایستد.
حسینی،  ایما  زهرا  هروی،  نیلوفر 
سبحانی،  سودابه  شبانی،  میر  المیرا 
زهرا  نریمانی،  ساجده  غفرانی،  زهرا 
راستگو مقدم، مهدیه کریمی، صفورا 

البنین  ام  میدانی،  مونا  احمدی،  سارا  مینائی، 
قربانی  زهرا  و  صابری  زینب  و  بازیکنان  محسنی 
سرمربی و مربی تیم راگبی استان در آن مسابقات 

بودند.
نیز  تاکرا  در رشته سپک  کرد:  نشان  امانی خاطر 
تیم  و   هستند  استان  این  از  پوشان  ملی  از  نفر   ۲
پایه بار تایباد به عنوان نماینده خراسان رضوی در 
بانوان کشور شرکت  مسابقات قهرمانی  سپک تاکرا 
کرد و توانست مقام سوم این مسابقات را از آن خود 

کند.
وی افزود: تیم سپک تاکرا بانوان خراسان رضوی 
تیم های  ــر  ــراب ب در  ــرد  ب ســه  ــا  ب
دور  به  تهران  و  زنجان  گلستان، 
سپس  یافت.  راه  ها  رقابت  دوم 
و  مرکزی  برابر  در  دوشکست  با 
کرمان بر سکوی سوم رقابت های 
زیر  کشور  قهرمانی  تاکرا  سپک 
تیم  همچنین  ایستاد  سال   ۱8
مقام  به  کرمان  و  مرکزی  هــای 
این  رسیدند.  دوم  و  اول  های 
و  تیم   ۱۲ حــضــور  بــا  رقــابــت هــا 
میزبانی  به  تیمی   6 ــروه  دوگ در 
تیرماه   ۲۱ و   ۲۰ روزهای  زنجان 
انقالب شهر  ورزشی  مجموعه  در 

زنجان برگزار شد.
حذف تربیت بدنی از اولویت 

ادارات و سازمان ها

حذف  ــاره  درب جدید  ابالغیه  از  همچنین  وی 
اولویت تربیت بدنی از ادارات و سازمان های دولتی 
جدید  ابالغیه  طی  گفت:  و  داد  خبر  دولتی  غیر  و 
و  ادارات  از  بدنی  تربیت  اولویت  و  مالی  کمک های 

سازمان ها حذف خواهد شد. 
مسئوالن  از  جو  و  پرس  و  پیگیری  با  افزود:  وی 
بدنی  تربیت  مدیران  از  یکی  ادارات  بدنی  تربیت 
ابالغیه  گفت:  و  کرد  تایید  را  ابالغیه  این  صحت 

مذکور به تربیت بدنی سازمان ابالغ شده است. 
خراسان  ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس  نایب 
رضوی خاطر نشان کرد: در صورتی که این ابالغیه 
به مرحله اجرا گذاشته شود و چتر حمایتی ادارات 
آوار  شود،  برداشته  ورزش  و  بدنی  تربیت  سر  از 
را  ملی  و  استان  سطح  در  قهرمانی  ورزش  نابودی 

شاهد خواهیم بود.
اغلب در  و قهرمانان  یادآور شد: ورزشکاران  وی 
این  اگر  و  هستند  مشغول  سازمان ها  و  ادارات  این 
نخواهد  حاضر  ورزشکاری  هیچ  نباشد  حمایت ها 
شد رویکرد مثبتی برای حضور در مسابقات سخت 

و سنگین را تجربه کند.
۱۹رشته ورزشی

خراسان  ورزشی  انجمن های  هیئت  رئیس  نایب 
ورزشکار  نفر   ۱۲۰ و  هزار  حضور  به  اشاره  با  رضوی 
ورزشــی  انجمن های  هیئت  در  یافته  ســازمــان 
انجمن های  هیئت  کــرد:  بیان  رضــوی  خراسان 
ورزشی این استان در بخش بانوان باالترین حضور 
از  نفر   ۵۰ اینک  هم  بطوریکه  دارند  ملی  تیم  در  را 
بانوان فعال در هیئت انجمن های ورزشی خراسان 

رضوی عضو تیم ملی هستند.
در هیئت  فعال  ۱۹ رشته ورزشی  به  اشاره  با  وی 
۱۱ شهرستان  انجمن های ورزشی استان نیز گفت: 
انجمن های  هیئت  رشته های  در  رضوی  خراسان 
ملی   4۰ اکنون  هم  هستند.  فعال  استان  ورزشی 
هیئت  مختلف  رشته های  در  استان  این  از  پوش 
انجمن های ورزشی حضور دارند که امید است این 
انجمن های  هیئت  یابد.  افزایش  روز  به  روز  تعداد 
مستمر  فعالیت های  به  توجه  با  استان  این  ورزشی 
و عملکرد خوب توانسته  رتبه اش را از هیئت بیست 
هم  و  برساند  کشور  سطح  در  سوم  هیئت  به  یکم 
انجمن های  هیئت  قالب  در  فعال  رشته   ۱۹ اکنون 
ورزشی استان از جمله اسپوکس، اسکی روی آب، 
بازی ها و ورزش های الکترونیک، بیس بال و سافت 
دارت،  یابی،  جهت  ُبت،  جت  و  اسکی  جت  بال، 
راگبی، ساواته، سپک تاکرا، طناب کشی، فلوربال، 
فوتبال رومیزی، فوتوالی، کریکت، کیک بوکسینگ 
در هیئت  و هوایی  و ورزش های موج سواری  اکو  و 

انجمن های ورزشی خراسان رضوی فعال است.

نایب رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان خبر داد

برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تربیت بدنی فواید پیاده روی

ادامه از شماره 302 
34: خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد.

تحقیقات نشان می دهند که فعالیت بدنی با کاهش 
خطر ابتال به سرطان ارتباط دارد. مطابق با گزارش ها 
احتمال ابتال به سرطان روده ی بزرگ در افراد فعال 

۲4 درصد کم تر است.
پستان  سرطان  خطر  معرض  در  کم تر  فعال  زنان 
هستند. برخی از گزارش ها نشان می دهند که خطر 
ابتال به سرطان های دیگر نیز با فعالیت بدنی متوسط 
کاهش می یابد. گزارش شده است که سرطان مری، 
ورزش  توسط  سرطان ها  دیگران  و  کبد  سرطان 
هورمون ها  از  برخی  سطح  ورزش  می یابد.  کاهش 
مانند استروژن، انسولین و برخی فاکتورهای رشد را 
ابتال به سرطان می شوند،  که باعث افزایش ریسک 
سریع تر  را  غذا  هضم  پیاده  روی  می دهد.  کاهش 
می کند، و به این ترتیب ریسک ابتال به سرطان معده 
می دهد.  کاهش  را  گوارش  دستگاه  سرطان های  و 
گفته می شود که هر جا اکسیژن وجود دارد، سرطان 
نمی تواند رشد کند. پیاده روی باعث افزایش مقدار 

اکسیژن در بدن شما می شود.
و  آسم  بهبود  باعث  روزانــه  پیاده  روی   :35

اختالالت تنفسی می شود.
افراد مبتال به آسم و اختالالت تنفسی اغلب معتقدند 
که ورزش برای آنها بد است و باعث بروز حمالت آسم 

خواهد شد. اما این لزوما درست نیست.
ورزش برای افراد مبتال به آسم مفید است. هرچند، 
سطح تمرین باید مناسب باشد. بدیهی است که شما 
دوست ندارید بیش از حد به خودتان فشار وارد کنید، 
اما راه رفتن به طور روزانه معموال برای بیماران مبتال 
به آسم مفید است.این ورزش سبک می تواند به آرامی 
شروع شود و هر زمانی که احساس راحتی می کنید، 
سریع تر شود. پیاده  روی کمک خواهد کرد که مجاری 
تنفسی تان باز شوند و کمی راحت تر تنفس کنید. این 
کار ریه ها را تقویت می کند و به بهبود تنفس و کاهش 
عالئم آسم کمک می کند. ریه های بیمار مبتال به آسم 
هوای  یا  سرد  هوای  به  نسبت  بیش تری  حساسیت 
خیلی گرم و گرده و سایر چیزهای موجود در هوا دارد.

تنفس از طریق بینی به جای دهان هنگام ورزش، 
برای بیماران مبتال به آسم توصیه می شود. هوا قبل 
از رسیدن به ریه ها گرم شده و فیلتر می شود و به این 

ترتیب نفس کشیدن راحت تر می شود.
از طریق دهان قدم زدن  از تنفس  برای جلوگیری 
بزنید  قدم  سرعتی  با  مطابق  است.  ورزش  بهترین 
که به شما اجازه می دهد تنفس را از طریق بینی تان 
انجام بدهید. هنگامی که شما تنفس از طریق دهان 

را شروع می کنید، سرعت تان را کم کنید.
ادامه دارد ...

طنین  سالن  در  بانوان  صدای 
انداز شد

در  ــان  زنـ حــضــور  بحث  ــه  ک اســت  وقــتــی  چند 
به  راجع  گاهی  از  و هر  داغ شده  ایران  ورزشگاه های 
این موضوع صحبت های زیادی در گوشه و کنار انجام 
می شود و هرکسی به نوبه خود اظهار نظری می کند. 
این اتفاق برای اولین بار برای والیبال افتاد و خانواده 
والیبالیست ها با حضور در ورزشگاه موجب دلگرمی 
شد  باعث  مثبت  اتفاق  این  شدند.  ایران  بازیکنان 
به  بانوان  ورود  سمت  به  جامعه  در  ها  دیدگاه  تا 
که  اندیشیدند  بسیاری  و  کند  پیدا  سوق  ورزشگاه ها 

شاید مشکالت سر راه حل شده باشد. 
اما این اتفاق دیگر هیچ گاه رخ نداد و در همین جا 
شهریور   22 پنجشنبه  عصر  اینکه  تا  ماند  مقطوع 
۱۳۹۷ بانوان تقریبا نیمی از سکوهای سالن بسکتبال 
دقایق  تمام  در  و  دادند  اختصاص  خود  به  را  آزادی 
دیدار آسمان خراش های ایران و فیلیپین  به تشویق 

بسکتبالیست های هموطن پرداختند.
عالوه  و  نبود  کارشان  پایان  آنها  برای  بازی  پایان 
بر اینکه تا دقایقی بعد از مسابقه به تشویق تیم ملی 
بیرون  پرداختند،  فیلیپین  برابر  برتری  خاطر  به 
بازیکنان  منتظر  ساعت  یک  تا  حتی  هم  سالن  از 
محبوب خود و بلندقامت تیم ملی ایستادند تا شاید 
بتوانند آنها را از نزدیک ببینند و یک سلفی مهمان 

صمد،  حامد و دیگر ملی پوشان باشند.
بیش  بود،  ممنوع  زنان  ورود  اگر  بازی  همین  در 
از نیمی از سکوهای سالن آزادی در یک بازی مهم 
می زد.  ذوق  توی  شدیدا  و  می ماند  خالی  کلیدی  و 
سکوهای  از  بخشی  هم  زنان  ورود  وجود  با  حتی 
ظرفیت  نفر  هزار   ۳  ،۲ حدودا  که  بسکتبال  سالن 
زنان  که  شوری  خاطر  به  اگرچه  ماند؛  خالی  دارد، 

ایجاد کرده بودند، خیلی به چشم نیامد.
نه  زیادی  اشتیاق  و  شور  باعث  مثبت  اتفاق  این 
تا  می شود  بازیکنان  برای  بلکه  تماشاگران  در  تنها 
را  بهتری  امتیاز  انگیزه  با  بازی  انجام یک  با  بتوانند 
باعث  مقوله  همین  که  اینجاست  دوم  نکته  بگیرند. 
بلیت  نرخ  افزایش  حتی  و  فروشی  بلیت  افزایش 
بین  بازی  بلیت  خرید  برای  رقابتی  و  شد  خواهد 
آقایان و بانوان ایجاد خواهد کرد که در نهایت سود 

آن به نفع فدراسیون مربوطه خواهد بود. 
ادامه  سلسله وار  صورت  به  اتفاق  این  امیدواریم 
شور  پور  بانوان  حضور  شاهد  هم  باز  و  باشد  داشته 
حمایت های  بتوانیم  تا  باشیم  ورزشگاه ها  در  ایرانی 
در  ایران  ملی  تیم های  بازیکنان  از  جانبه ای  همه 
محبوب  تیم های  از  آن  از  بعد  و  مختلف  رشته های 

خود داشته باشیم.

خراسان رضوی قطب رشته راگبی است و 8 ملی پوش تیم راگبی از خراسان رضوی هستند و 
می کوشیم این تعداد را حفظ کنیم

,,

هیئت انجمن های 
ورزشی این استان در 
بخش بانوان باالترین 

حضور را در تیم 
ملی دارند بطوریکه 

هم اینک 50 نفر از 
بانوان فعال در هیئت 

انجمن های ورزشی 
خراسان رضوی عضو 

تیم ملی هستند

,,

خبرسالمت

خبر

خبر
سنگ نوردان خراسانی در مسابقات 

کشوری درخشیدند

ســواری  دوچــرخــه  رنکینگ  مسابقات  مرحله  آخرین 
رنکینگ  مسابقات  شــد.  برگزار  ــوی  رض خراسان  بانوان 
دوچرخه سواری بانوان خراسان رضوی در رشته سرعت و در 
دو رده سنی بزرگساالن و جوانان، در رشته های ۵۰۰ متر و دو 
کیلومتر، ۲۳ شهریور ماه در پیست ثامن االئمه مشهد برگزار 

گردید.
 ،45:۹۲ ۵۰۰ متر بزرگساالن، زینب واله با رکورد  در رشته 
جایگاه  در   48:۹۶ با  سجادی  افسانه  و   48:48 با  بنا  فرزانه 
جوانان  بخش  در  و  رشته  همین  در  ایستادند،  سوم  تا  اول 

با  نیکفر  پــارمــیــدا  نیز، 
یگانه   ،44:۰۷ زمان  ثبت 
و   44:8۵ با  غالمرضایی 
یکتا غالمرضایی با 4۷:8۵ 
سوم  تــا  اول  ترتیب  بــه 

شدند.
رکورد  با  والــه  زینب  بزرگساالن،  کیلومتر  دو  رشته  در 
افسانه  و  حقانی  مهناز  و  ایستاد  نخست  جایگاه  در   ۳:۱۵:۱۵
۳:۲۵:۶۰ و ۳:۳۷:48 دوم و سوم شدند،  سجادی با زمان های 
غالمرضایی  یگانه  نیز،  جوانان  بخش  در  و  رشته  همین  در 
یکتا  و   ۳:۱۶:۷۷ با  نیکفر  پارمیدا   ،۳:۱4:۷۳ زمان  ثبت  با 
غالمرضایی با ۳:۱8:۶4 به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

برگزاری مسابقات رنکینگ دوچرخه 
سواری بانوان خراسان رضوی

خراسان  ورزشــی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیئت  رئیس 
در  استان  این  سرعت  بخش  ــوردان  ن سنگ  گفت:  رضــوی 
به  رنگارنگ  مدال  چهار  قزوین  در  کشور  قهرمانی  مسابقات 

دست آوردند.
مسابقات  دوره  هجدهمین  گفت:  شنبه  زحمتکش  احمد 
 ۲۳ ــروز  دی سرعت  رشته  در  کشور  قهرمانی  ــوردی  ن سنگ 
شهریور در مجموعه ورزشی سردار آزادگان قزوین با حضور ۹۵ 
۱4 استان در رده های سنی بزرگساالن، جوانان و  ورزشکار از 

نوجوانان برگزار شد.
مسابقات  از  دوره  این  بزرگساالن  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
احسان اسرار از خراسان رضوی به مقام نخست دست یافت و 
سنگ نوردانی از استان های زنجان و تهران دوم و سوم شدند.

از  او گفت: در رده سنی نوجوانان »الف« هم پوریا کریم پور 

به مقام دوم دست  از سنگ نورد تهرانی  خراسان رضوی بعد 
شد.  سوم  سنی  رده  این  در  هم  قزوینی  نورد  سنگ  یافت. 
همچنین در رده سنی نوجوانان »ب« محمد یوسفی و یوسف 
خورشید همدانی مقام اول و دوم را بدست آوردند و سنگ نورد 

اصفهانی به مقام سوم دست یافت.
خراسان  ورزشــی  صعودهای  و  کوهنوردی  هیئت  رئیس 
رضوی افزود: پیش از این هم در ماده سر طناب و بولدرینگ 
مازندران  در  شهریور   ۱4 و   ۱۳ که  کشور  قهرمانی  مسابقات 
بخش  در  تقی پور  سیدرضا  رضــوی  خراسان  از  برگزارشد، 
دوم  مقام  و  سرطناب  رشته  نخست  مقام  »الــف«  نوجوانان 
رشته بولدرینگ را بدست آورد و محمد یوسفی در رده سنی 
نوجوانان »ب« به مقام های نخست رشته سرطناب و بولدرینگ 
رشته  دوم  عنوان  هم  همدانی  خورشید  یوسف  یافت.  دست 
بانوان هم سیده غزل  از آن خود کرد. در بخش  بولدرینگ را 
به  بولدرینگ  و در رشته  مقام نخست  به  لید  غیاثی در رشته 

مقام دوم دست یافت.

وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

خصوص  در  اشتری  مهشید 
بازی های آسیایی جاکارتا  گفت: 
رقابت ها،  مهم ترین  المپیک  از  بعد 
تنیس  ابرقدرت های  تمام  بازی های آسیایی است، 
روی میز جهان، در واقع ۱۰ نفر برتر رنکینگ جهان 

از آسیایی شرقی هستند.
 این ملی پوش تنیس روی میز افزود: درست است 
اما  می کند  دشوار  را  ما  کار  قدرتمند  افراد  حضور 
رقابت و بازی با آنها سبب افزایش تجربه ما می شود، 
میدان بازی های آسیایی من را به پختگی نسبی در 
این رشته رساند. وی تصریح کرد: تمام هدفم حضور 
در المپیک ۲۰۲۰ است، یک سال است که اردوهای 
شبانه روزی ما آغاز شده و از این به بعد نیز به ساعت 
تمرینم اضافه می کنم تا به هدفم برسم، برای رسیدن 

راهم وجود  برسر  زیادی  موانع  و  رقبا  این مقصد  به 
دارد، اما با انگیزه و قدرت به راهم ادامه می دهم.

کنکور  در  باید  امسال  کرد:  خاطرنشان  اشتری 
را  کنار ورزش درسم  شرکت کنم، تالش می کنم در 
نیز ادامه دهم فکر می کنم شرایط دانشجویی خیلی 
بهتر از دانش آموزی است، چرا که دانش آموزان هر 
این  و  هستند  درس  کالس  در  به حضور  ملزم  روز 
زمان زیادی را از ورزشکار می گیرد. وی عنوان کرد: 
وزشکاران نیاز به حمایت مالی دارند، نبود اسپانسر 
این  در  می آید،  به شمار  ورزش  معضل  بزرگترین 
روکش  باید  یک بار  ماه  دو  هر  ما  اقتصادی  شرایط 
آن  هزینه  که  کنیم  عوض  را  روی میز  تنیس  راکت 
8۰۰ هزار تومان بود، در حال حاضر نه تنها قیمت آن 
اضافه شده بلکه پیدا کردن آن نیز سخت شده است.

ادامه  تیم فوتسال فرش آرا در 
هفته دهم رقابت های لیگ برتر به 
مصاف تیم پارسیان شهر قدس رفت 
۳بر دو شکست داد. فرش آرا در  و این تیم را با نتیجه 
این دیدار برای دومین  هفته متوالی در مشهد میزبان 
هادی  احمدنیا،  سروش  را  دیــدار  این  گل های  بود، 
احمدی و محمد عیدی برای فرش آرا و محمد بیضایی 
و حمید بخشی فر برای تیم پارسیان شهر قدس به ثمر 

رساندند.
برتر  لیگ  دهم  هفته  پایان  تا  مشهد  آرای  فرش 
پارسیان  و  هفتم  رده  در  امتیاز   ۱۶ کسب  با  فوتسال 
 ۱4 امتیاز در رده دوازدهم جدول  با هفت  شهر قدس 
فوتسال  تیم  بعدی  دیدار  دارند.  قرار  لیگ  این  تیمی 
فرش آرای مشهد، پنجم مهرماه با آذرخش بندرعباس 

است و پارسیان شهر قدس هم در این روز با مقاومت 
این دیدار  از حاشیه های  اما یکی  البرز دیدار می کند. 
فوتسال  تیم  سرپرست  تقوی  اکبر  مکرر  اعتراضات 
فرش آرا بود. اعتراضات مکرر در کنار زمین و جنجال و 
درگیری لفظی با کادر فنی تیم حریف باعث شد تا تقوی 
با حکم داور در میانه های بازی اخراج شود اما این پایان 
کار نبود و داستان تازه در جایگاه ویژه از سر گرفته شد. 
جایی که سرپرست فرش آرا ابتدا به ناظر داوری که در 
بار  و  کرد  اعتراض  بلند  صدای  با  بود  نشسته  جایگاه 
دیگر با یکی از اعضای کادر فنی حریف درگیری لفظی 
رویه  همیشه  فرش آراکه  باشگاه  دید  باید  کرد.  پیدا 
اخالق مداری داشته و از این نظر زمانی در فدراسیون 
عجیب  و  زشــت  رفتار  ایــن  با  بــود  معروف  و  مشهور 

سرپرست حاشیه دوست خود چه خواهد کرد؟!

خبر
رئیس فدراسیون اسکی در مجمع سالیانه 

ساخت پیست اسکی سرپوشیده در مشهد

پیست  ساخت  برای  مرکز  چند  گفت:  اسکی  فدراسیون  رئیس 
حال  در  مشهد  و  تهران  در  اسکی  سرپوشیده  سالن  و  مصنوعی 

فعالیت هستند که امیدواریم این طرح ها به نتیجه برسند.
مجمع  برگزاری  حاشیه  در  شنبه  روز  افتخاری  سیدعبدی 
خبرنگاران  جمع  مشهد  در  رضوی  خراسان  اسکی  هیئت  ساالنه 
تهران،  استان های  در  اسکی  المللی  بین  پیست های  افــزود: 
دارند.  قرار  فارس  و  شرقی  آذربایجان  غربی،  آذربایجان  البرز، 
که  اسکی  ورزش  رشته های  برخی  در  می توانند  پیست ها  این 
بین المللی  مسابقات  میزبان  دارند  را  حداقل تری  استانداردهای 

شوند.
از  کشور  در  استان ها  از  برخی  کرد:  اظهار  مجمع  این  در  وی 
تجهیزات و پیست خوبی بهره مند هستند اما اسکی باز و پتانسیل 
استان ها  دیگر  برخالف  رضوی  خراسان  ندارند،  انسانی  نیروی 
در  قابلی  ورزشکاران  و  دارد  رشته  این  در  خوبی  استعدادهای 

سطح کشور دارد ولی در بحث امکانات ضعیف است.
خوبی  سال  برف  بارش  لحاظ  از  پارسال  داد:  ادامه  افتخاری 
اسکی  فصل  البرز  و  تهران  در  چنانکه  نبود  ایران  در  اسکی  برای 
از دو هفته رسید.  به کمتر  استان ها  برخی  و در  ماه  به حدود دو 
زمانی که می خواهیم مسابقات را برگزار کنیم ابتدا باید پیست ها 
ورزشکاران  تمرین  هفته  سه  تا  دو  از  پس  تا  شوند  انــدازی  راه 

بتوانند آمادگی الزم را برای مسابقات کسب کنند.
از  پس  هوا  گرمی  و  سردی  فرایند  به  اسکی  فدراسیون  رئیس 

 ۱۵ ۱۲ تا  بارش برف نیز اشاره و بیان کرد: بر این اساس پارسال 
یا  پیست اسکی در سطح کشور فعال بودند که برخی در حد یک 
دو هفته بود، اما امیدواریم امسال بارش های مطلوبی رخ دهد تا 

برنامه های فدراسیون اسکی با مشکل مواجه نشود.
وی به راه اندازی پیست مصنوعی اسکی نیز اشاره و بیان کرد: 
کمتراز  باید  هوا  برودت  مصنوعی  پیست های  اندازی  راه  برای 
با  دربندسر  پیست  گذشته  فصل  باشد.  سانتیگراد  درجه  پنج 
دستگاه های برف ساز توانست سه هفته پیش از پیست دیزین به 
فعالیت بپردازد اما نوسانات هوا باعث می شود برف از دست برود 
چنانکه در سه مرحله برف سازی در پیست انجام شد اما به دلیل 

گرم شدن هوا برف ها ذوب شدند. 
افتخاری گفت: چند مرکز برای ساخت پیست مصنوعی و سالن 
که  هستند  فعالیت  حال  در  مشهد  و  تهران  در  اسکی  سرپوشیده 

امیدواریم این طرح ها به نتیجه برسند. 
بازان  اسکی  شمار  از  دقیقی  آمار  داشت:  اظهار  همچنین  وی 
کشور در دست نیست اما افزون بر ۱۵ هزار نفر طی روزهای شلوغ 

و پایان هفته ها در پیست های اسکی حضور دارند.
رئیس فدراسیون اسکی همچنین از برگزار نشدن مجمع ساالنه 
۱۳۹۵، عدم برگزاری نشست های  اسکی خراسان رضوی در سال 
منظم هیئت اسکی و فعال نبودن خزانه دار در هیئت این استان 
انتقاد و بیان کرد: یکی از مشکالت هیئت خراسان رضوی فعالیت 
یک نفر در این هیئت است و از نظر شاکله اداری و سازمانی دچار 
رهبری  و  نظارت  وظیفه  تنها  مدیر  دنیا  تمام  در  است  مشکل 
شود  اجرایی  مسائل  وارد  مدیر  اگر  و  دارد  عهده  به  را  مجموعه 
سیستم دچار مشکل می شود. بودجه فدراسیون برای توسعه این 
ورزش در اختیار استان ها قرار دارد و باید توسعه زیرساخت های 
اسکی از اداره های کل ورزش و جوانان و شهرستان ها پیگیری و 

مطالبه شود.
به  نشست  این  در  نیز  رضــوی  خراسان  اسکی  هیئت  رئیس 
کرد:  بیان  و  اشاره  استان  اعضا کمیته های جانبی اسکی  انتخاب 
این  سنین  و  رشته  ها  برخی  در  اسکی،  تجهیزات  فقدان  وجود  با 

ورزش فعالیت خوبی در خراسان رضوی وجود دارد.

در  استعدادیابی  اردوهای  برگزاری  افزود:  مختارزاده  علیرضا 
رشته های رولر اسکی، آلپاین  و  صحرانوردی را نمی توان  به  دلیل 

فقدان مکان مورد نیاز برگزار کرد.
رضوی  خراسان  در  را  بانوان  اسکی  اندازی  راه  همچنین  وی 
پس  پارسال  کرد:  بیان  و  ذکر  امکانات  شدن  فراهم  به  مشروط 
برگزاری  بدون  حتی  شیرباد  پیست  در  برف  نخستین  بارش  از 
نوجوانان،  سنی  رده  سه  در  مسابقه  رشته  یک  تمرینی  جلسات 

جوانان و بزرگساالن برگزار شد. 
این  بودجه ی  همچنین  رضوی  خراسان  اسکی  هیئت  رئیس 
از  دریافتی  مبالغ  کرد:  بیان  و  اعالم  ریال  میلیون   4۰ را  هیئت 

کمک های مردمی پارسال ۱۳۶ میلیون ریال بود.
شیرآباد به عنوان تنها پیست اسکی واقع در شرق کشور در ۳8 
پارسال  زمستان  پیست  این  دارد.  قرار  مشهد  شمال  کیلومتری 
باز  اسکی   ۳۰۰ بود.  اسکی  قابل  و  داشت  برف  ماه  پنج  حدود 
غیرحرفه ای و ۱۰۰ اسکی باز حرفه ای در خراسان رضوی فعالیت 

دارند. 
سوگواری  ایام  تسلیت  ضمن  جوانان  و  ورزش  اداره  معاون 
محرم اظهار کرد: در رشته اسکی شرایط جوی نقش مهمی دارد 
فعالیت  بتوان  تا  باشد  فراهم  الزم  ابزار  و  امکانات  باید  همچنین 

مثبتی داشت.
افتخارات  گذشته  سال  در  استان  هیئت  افــزود:  زارعی  امیر 
خوبی را کسب کرد که امیدواریم این اتفاقات خوب در سال جدید 
با  را  نقاط ضعفی که وجود دارد  بر آن  مجددا تکرار شود و عالوه 

تالش اعضای هیئت برطرف کنیم.
خاطرنشان  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزشی  معاون 
عملکرد  بهبود  راستای  در  واقع  در  هیئت ها  سالیانه  مجمع  کرد: 
استان  اسکی  هیئت  مجمع  می شود؛  برگزار  آنها  فعالیت  روند  و 
یکی از شفاف ترین مجامع بود که در این دو سال برگزار شده است 

که امیدوارم این شفافیت سبب پیشرفت اسکی در استان شود.
فدراسیون  رئیس  افتخاری  عبدی  سید  حضور  با  جلسه  این 
اسکی، امیر زارعی معاون اداره ورزش و جوانان و اعضای مجمع 

برگزار شد.

باشگاه  عمومی  روابط  مدیر 
فرهنگی ورزشی پدیده خراسان 
تیم های  دیدار  فروشی  بلیت  گفت: 

پدیده خراسان و تراکتورسازی آغاز شده است.
هماهنگی  با  ــرد:  ک اظهار  بخش  ــاری  ط ــواد  ج
از   ، رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  با  شده  انجام 
پدیده  دیدار  اینترنتی  فروشی  بلیت  شرایط  امروز 

و تراکتور سازی انجام گردید.
مشهدی  هـــواداران  اســاس  ایــن  بر  ــزود:  اف وی 
www.qrticket. می توانند با مراجعه به سایت 

طریق  از  الکترونیکی  بلیت  تهیه  به  نسبت   ir
داد:  ادامــه  بخش  طاری  نمایند.  اقــدام  اینترنت 
ساعت  یک  تا  مسابقه  این  اینترنتی  فروشی  بلیت 
قبل از شروع بازی ادامه خواهد داشت و هواداران 

وارد  به راحتی  الکترونیکی  بلیت  با خرید  می توانند 
پدیده  باشگاه  عمومی  روابط  مدیر  شوند.  ورزشگاه 
و  خراسان  پدیده  تیم های  گفت:دیدار  خراسان 
لیگ  هفتم  هفته  چارچوب  در  تبریز  سازی  تراکتور 
 ۱۳۹۷ مهرماه  اول   ، آینده  هفته  ،یکشنبه  برتر 
مشهد  رضا)ع(  امام  مدرن  ورزشگاه  در   ۱۹ ساعت 
مشهد  پدیده  است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد  برگزار 
یک  با  برتر  لیگ  رقابت های  ششم  هفته  انتهای  تا 
باخت و پنج برد متوالی و با کسب ۱۵ امتیاز در صدر 
جام  در  اینکه  ضمن  دارد،  قرار  رده بندی  جدول 
ذوب  شکست  با  توانست  گام  اولین  در  نیز  حذفی 
بردارد  بلندی  گام  بعدی  به مرحله  اصفهان  آهن در 
و یکی از مدعیان قهرمانی را حذف و نام خود را به 

عنوان یکی از مدعیان مطرح کند. 

کسب دومین پیروزی متوالی فرش آرا در لیگ برتر فوتسالاشتری: برای المپیک 2020 شبانه روزی  می جنگمآغاز بلیت فروشی اینترنتی پدیده و  تراکتورسازی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001690هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم محمد میری حسین آبادی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 
81247 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 60/18 متر مربع قسمتی از پالک 1 فرعی  
از 13 اصلی  بخش 9 واقع در بلوار امت امت 1/1 پالک 26 خریداری از مالک رسمی آقای کاظم سرایدارپور 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف: 573
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/10       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/25

حمیدرضا افشار 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

هیـات موضـوع  قانـون تعییـن تکلـیف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختـمانهای فـاقد سنـد رسمـی )3225(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رأی شماره 139760306005003225 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای رضا کمالی فرد فرزند محمد بشماره شناسنامه 2  صادره نیشابور در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به 
مساحت 164027/5 مترمربع از پالک 258  اصلی واقع در اراضی صارمیه معروف به قلعه شیشه  بخش 5 رخ حوزه 
ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عطاء اله شکوه صارمی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 

اول : 97/06/10 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/06/25
علی امینی_رئیـس ثبـت اسنـاد و امـالک نیشـابـور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001470-1397/05/07 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم رجب رضوانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
204 صادره از فریمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 205 متر مربع قسمتی از پالک 65 اصلی  بخش 
9 مشهد واقع در خیابان گاز شرقی مقداد 21 پالک 14 خریداری از مالک رسمی آقای عیدی محمد تندل  
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 577
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/10     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/25

حمیدرضا افشار 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزایده
محکوم له : محبوب آزادی فرزند غالمعلی به وکالت خانم مرجان محمدپور به آدرس تربت حیدریه _ خیابان نواب صفوی 2 روبروی فرمانداری مجتمع سالم
محکوم علیه : 1-علیرضا یوسفی فرزند حسن 2- صغری پهلوان شریف فرزند قاسم به آدرس  تربت حیدریه – خیابان طالقانی 18  مقابل نانوایی پالک 90 قدیم

محکوم به : مبلغ 71000000 ریال بابت اصل خواسته بصورت تضامنی و خوانده ردیف اول صادر کننده چک به پرداخت مبلغ 1930000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و خسارت 
تاخیر و تادیه چک به زمان سر رسید تا زمان اجرای حکم و مبلغ 3550000 ریال بابت نیم عشر در پرونده کالسه 961177/احکام ش

مورد مزایده: سهم االرث آقای علیرضا یوسفی از ششدانگ پالک 582 مجزی شده از 148 فرعی از 102 اصلی بخش اربعه به مساحت کل 138 متر مربع که حدودا 80 متر مربع در دو واحد تجاری بصورت 
نواری ساخته شده است و 58 متر دیگر آن به صورت انباری در پشت مغازه ها و اجرای راه پله ساخته شده است مساحت طبقه اول 140 متر مربع و مساحت کل تجاری و مسکونی 378 متر مربع می باشد 
واقع در بلوار امام رضا بعد از ژاندارمری سابق بین امام رضا 19 و 21 در مجاورت الستیک فروشی عالمی و لوازم یدکی عابدی که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 39800000  ریال برآورد و قیمت 
گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز یکشنبه تاریخ 1397/07/15 از ساعت 11 الی 12 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139760306271001701هیات  برابر  فاقد سند رسمی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 
پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم شهین ابدی حسین آبادی فرزند حاجی بشماره 
شناسنامه 1216 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 72 متر مربع قسمتی از پالک 
12 فرعی  از 1 اصلی  بخش 9 مشهد واقع در بلوار عبدالمطلب 46 پالک 3 خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین نصرآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 579
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/10      تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/25

حمیدرضا افشار 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

هیـات موضـوع  قانـون تعییـن تکلـیف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختـمانهای فـاقد سنـد رسمـی )1320(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139760306005001320 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان فیروزه به شناسه 
ملی  14003232770  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 4654/75 مترمربع پالک شماره 59 
اصلی واقع در اراضی حیدرآباد  بخش 9 حوزه ثبت ملک نیشابور محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 11120
 تاریخ انتشار نوبت اول : 97/06/10      تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/06/25

علی امینی_ رئیـس ثبـت اسنـاد و امـالک نیشـابـور

میزخبر
جزئیات تعرض به سفارت ایران در پاریس /  تازه ترین اقدام سربازان گمنام برای مبارزه با اخاللگران

رسوایی تازه ای برای اعضای شورای شهر/  "صدای اصالحات" توقیف شده است؟
افزایش  به  تهدید  را  اروپــا   ، ظریف    

غنی سازی اورانیوم کرد
وزیر خارجه ایران تهدید کرد، در صورتی که اتحادیه 
اروپا در برخورد با خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران 
)برجام( همچنان "منفعالنه" برخورد کند، ایران ممکن 
گزارش  دهد.به  افزایش  را  اورانیوم  غنی سازی  است 
با  گفت وگو  در  ظریف  محمدجواد  آلمان،  خبرگزاری 
دیگر  و  »اروپایی ها  گفت:  اشپیگل  آلمانی  هفته نامه 
تحریم های  جبران  برای  باید  ]برجام[  امضاکنندگان 
"تعادل  اگر  گفت،  ظریف  شوند.«  کار  به  دست  آمریکا 
میان دادن و گرفتن" به هم بخورد ایران واکنش نشان 
خواهد داد. این واکنش به گفته او لزوما خروج این کشور 
از برجام نیست ، بلکه می تواند این باشد که این کشور 
دیگر "چندان به آن عمل نکند" و یکی از امکانات این 

است که دوباره به غنی سازی اورانیوم شدت بخشد.
  بازار فعلی بهشت خودروسازان است

صنعت  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رییس  نجفی، 
تغییر  که  باشد  این  فرض  اگر  کشور:  خــودروســازی 
نفع  به  قیمت  افزایش  برای  کاال  گذاری  قیمت  مرجع 
موجود  فضای  چون  مخالفم  آن  با  است  تولیدکننده 
در  جهانی  عرصه  در  باشد.  خودروسازان  بهشت  باید، 
از  همواره  بازار  در  رسوخ  و  فروش  بازار  گرفتن  اختیار 
همانطور  پس  است  خودروساز  های  شرکت  آرزوهای 
که این روزها در اخبار گفته می شود برای ثبت نام چند 
ده هزار خودرو، چند صد هزار نفر ثبت نام می کنند. 
مفهوم این اتفاق این است که خودروساز هیچ زحمت و 
مشکلی برای جذب مشتری ندارد و از این بابت خیالش 
آسوده است. عالوه بر آن گلوگاه دوم هر تولیدکننده ای 
مسئله نقدینگی است. وقتی برای هر دستگاه خودرو 
صف کشیده می شود و چند ده بلکه چند صد نفر ثبت 
نام می کنند و پول اولیه را به حساب شرکت خودروساز 
واریز می کنند، یعنی شرکت خودروساز از ناحیه تامین 

نقدینگی هم آسوده خاطر است./ایسنا
  مهم ترین خبر یک سال گذشته شورای 

شهر چه بود؟
محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی 
مهمترین  ــاره  درب تهران  شهر  شــورای  اجتماعی  و 
اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه  در  گذشته  سال  یک  خبر 
مدیریت شهری گفت: مهمترین خبر حوزه فرهنگی 

بود  بودجه  کاهش  گذشته،  سال  در  شهر  شورای  در 
معاونت  اعتبارات  از  تومان  میلیارد   ۳۵۰ بر  بالغ  و 
در  یافت.  کاهش  شــهــرداری  بودجه  در  فرهنگی 
حوزه  این  به  را  معاونتها  بودجه  از  ۳.۵درصد  نهایت 
به خبرنگار خبرآنالین  او در پاسخ  اختصاص دادیم. 
که پرسید شاهکار اقدامات کمیسیون شما در یکسال 
که  بود  این  ما  اقدام  مهمترین  گفت:  بود  چه  گذشته 
طرح تحقیق و تفحص از موسسه همشهری را شروع 
بار شاهد  اولین  برای  داد:  ادامه  کردیم. حق شناس 
به  بهار  از  استقبال  و  خوانی  نــوروز  جایگاه  تقویت 

عنوان سنت های شهر تهران بودیم.
  انتقاد شدید سلیمی نمین از 

صداوسیما
عباس سلیمی نمین در یادداشتی نوشت: متاسفانه 
بیش  که  ایامی  چنین  در  ملی  رسانه  اندرکاران  دست 
از  محرم  اول  روز  در  نیازمندیم  وحدت  به  زمان  هر  از 
مداحی مستند پخش می کند که نماد ساختارشکنی و 
ورود به عرصه ای کاماًل بیگانه با سیاست ورزی است. 
کسی که هم در دولت گذشته به دلیل کم ظرفیتی در 
هضم مسائل سیاسی حکم قتل صادر کرده است و هم در 
دولت کنونی، بر اساس کدام فراگیری به عنوان شاخص 

در رسانه ملی مطرح می شود؟!/نامه نیوز
  هشدار دادستان تهران به خودروسازان

قطعه  شرکت های  به  جعفری دولت آبادی  عباس 
سازی و خودروسازی هشدار داد و گفت: شرکت های 
کنند  کاری  ندارند  حق  خودروسازی  و  سازی  قطعه 
منجر  انحصار  این  ثانیا  و  شود  ایجاد  انحصار  اوال  که 
از  برخی  شود.  خــودرو  تولید  توقف  و  کاال  کمبود  به 
دارند  پرونده  دادستانی  در  سازی  قطعه  شرکت های 
که این پرونده ها مفتوح است. این شرکت ها در گذشته 
قطعات،  از  برخی  تولید  در  انحصار  با  کردند  سعی 
گزارش  چندین  کنند.  استفاده  انحصار  این  از  امروز 
خودروها  دپــوی  و  نگهداری  زمینه  در  رسانه ها  از 
مبنی  پلیس  گزارش  اساس  بر  همچنین  و  شد  پخش 
روز  ــودرو،  خ نگهداری  بــزرگ  انبار  دو  شناسایی  بر 
از  به یکی  را  از معاونین خود  چهارشنبه گذشته یکی 
این انبار ها اعزام کردم و مطابق بررسی ها مشخص شد 
که در هر دو انبار خودرو هایی که قطعات آن ها ناقص 

است، نگهداری می شود./ عصرخودرو

  اگر روحانی تیم اقتصادی را ترمیم کرده 
بود، کار به اینجا نمی رسید

دربــاره  ایلنا،  با  گفت و گو  در  هاشم زایی  عبدالرضا 
استیضاح های مطرح شده در مجلس شورای اسالمی 
گفت: این استیضاح ها چند علت دارد. یک مساله آن 
این  در  مجلس  با  رئیس جمهور  تعامل  و  ارتباط  عدم 
که  می کند  احساس  مجلس  است.  گذشته  چندسال 
آقای رئیس جمهور به خواسته های مردم که به وسیله 
نماینده ها به دولت منتقل می شود، بی اعتنا است. وی 
با اشاره به نطق نمایندگان مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: همه نمایندگان از آقای رئیس جمهور می خواهند 
که تیم اقتصادی تغییر کند و تیمی جدید با رویکردی 
جسارت  که  شود  کشور  اقتصادی  عرصه  وارد  دیگر 
داشته باشند اما این کار انجام نمی شود، یعنی اگر آقای 
رئیس جمهور تیم اقتصادی خود را ترمیم کرده بود کار 

به اینجا نمی  رسید که هر روز یک وزیر استیضاح شود.
بنیاد  سابق  مدیرکل  کرج:  دادستان    

مستضعفان البرز دستگیر شد
بنیاد  سابق  مدیرکل  گفت:  شاکرمی  رضا  حاجی 
مستضعفان استان البرز به اتهام اخذ رشوه دستگیر و با 
قرار بازداشت موقت در بازداشت بسر می برد. دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان البرز از دستگیری مدیرکل 
سابق بنیاد مستضعفان استان البرز به اتهام اخذ رشوه 
اظهار  پرونده  این  جزئیات  تشریح  در  وی  داد.  خبر 
بنیاد  مدیرکل  جاری  سال  تیرماه  تا  که  فرد  این  کرد: 
از  تعدادی  همکاری  با  است  بوده  استان  مستضعفان 
با  مرغوب  زمین های  فروش  ازای  در  بنیاد  کارمندان 
ارزیابی غیرواقعی و تخفیف قابل مالحظه ای مبالغی را 
به عنوان رشوه از خریداران دریافت می کند. این مقام 
قضایی در استان البرز در ادامه افزود: با وصول گزارش و 
ارجاع پرونده اقدامات قضایی جهت کشف و جمع آوری 
دالیل متهمان آغاز و با تکمیل تحقیقات و جمع آوری 
مستندات این فرد دستگیر که در اظهاراتش ضمن اقرار 
به دریافت مبالغی مواردی را در رابطه با دیگر متهمان 

اعالم نموده است.
شورای  اعضای  برای  تازه ای  رسوایی    

شهر
رئیس شورای اسالمی شهر دیر از توابع استان بوشهر 
گفت:حبیبه فخرایی عضو این شورا که به اتفاق خواهر 

بیمارش به مرکز بهداشت درمان این شهر مراجعه کرده 
مورد  را  همدیگر  پزشک  با  لفظی  مشاجره  از  پس  بود 
از  ناخوشایند پس  اتفاق  دادند.این  قرار  و شتم  ضرب 
تجویز نسخه از سوی پزشک برای بیمار رخ داد که بیمار 
و عضو شورا معتقد بودند داروی نوشته شده برای آنها 

صحیح نیست.
در  ایران  سفارت  به  تعرض  جزئیات    

پاریس
شبکه خبر در پایگاه خبری خود نوشت :این حادثه که 
عصر دیروز رخ داد، حدود ۱۵ نفر از عناصر این گروهک 
تروریستی با اهانت به پرچم مقدس جمهوری اسالمی، 
لوازم  از جمله  و اشیای مختلف  پرتاب سنگ  به  اقدام 
کامپیوتر، کپسول آتش نشانی و ... کردند و شیشه های 
از صبح  فرانسه  را شکستند.پلیس  ساختمان سفارت 
روز جمعه از تحرکات این افراد خبر داشت و به مسئوالن 
که  زمانی  در  درست  اما  بود،  داده  اطالع  نیز  سفارت 
عناصر گروهک تروریستی کومله در مقابل سفارت حاضر 
می  ترک  را  سفارت  اطراف  پلیس  ماموران  شوند،  می 
کنند!پس از پایان نمایش متعرضان به سفارت ایران، 
می  باز  خدمتشان  محل  به  دیگر  بار  پلیس  ماموران 
بارها  تاکنون  تروریستی کومله،  گردند.عناصر گروهک 
موجب  ایران،  غربی  مناطق  در  تروریستی  اقدامات  با 
ناامنی و شهادت بسیاری از هموطنانمان شده اند.در 
یکی از اقدامات اخیر این گروهک که ۲۹ تیرماه رخ داد، 
اشرار و تروریست ها که مقر آنها در کردستان عراق است، 
نیروی  سیدالشهدا)ع(  حمزه  قرارگاه  مرزی  پاسگاه  به 
زمینی سپاه پاسداران در روستای »دری« مریوان حمله 
کردند و ۱۱ تن از نیروهای امنیتی کشورمان را به شهادت 
رساندند.در پاسخ به این اقدامات کور تروریستی، یگان 
موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، شنبه 
گذشته)۱۷ شهریور( محل استقرار و جلسه سران حزب 
از   )HDK(ایران به دموکرات کردستان  منحله موسوم 
دیگر گروهک های جنایتکار و مرکز آموزش تروریست 
های وابسته در منطقه کردستان عراق را با هفت فروند 

موشک زمین به زمین کوتاه ُبرد، هدف قرار داد.
  نقویان: رفتار طلبه های تازه به میدان 
آمده  را نباید به حساب همه روحانیت گذاشت
بقیه  مثل  روحانیت  نقویان:  ناصر  حجت االسالم 
اقشار به بخش های مختلفی تقسیم می شود. یک عده 

حاکمیت  بدنه  در  اینها  نیست  زیاد  هم  تعدادشان  که 
این  از  مجبورند  آنجاست  منافع شان  برخی  هستند. 
منافع دفاع کنند حتی حق را ناحق جلوه بدهند، ناحق 
را حق جلوه بدهند که آن پست را داشته باشند.یک عده 
دیگر طلبه های تازه به میدان آمده ای هستند که نه سواد 
علمی، نه فقهی وتاریخی باالیی دارند و نه تقوای باالیی 
دارند. مثل دانشجوهای ترم دوم و سوم که همدیگر را 
آقای دکتر و مهندس هم صدا می کنند.اینها را نباید 
به پای روحانیت بگذاریم. می ماند آن بخش اصیل و 
عمیق این قشر. در این بخش هزینه های زیادی دارند 
می دهند. خیلی ها از بسیاری از مواهب و منافعشان 

افتادند.
  ستاد تنظیم بازار واردات فوری پوشک 

را تصویب کرد
ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود تصویب کرد 
فضای  از  ناشی  تقاضای  افزایش  مشکل  رفع  برای  که 
دست  به  کاغذ  خمیر  از  که  »تیشو«  اولیه  ماده  روانی، 
واردات  از محل  فوریت  قید  با  آماده  پوشک  و  آید  می 

برندهای معتبر تامین شود./ایرنا
برای  گمنام  سربازان  اقدام  تازه ترین    

مبارزه با اخاللگران
وزارت اطالعات روز شنبه با صدور اطالعیه ای اعالم 
هرمی  شبکه  توسط  ارز  غیرقانونی  خروج  از  که  کرد 
فایننشیال جلوگیری شد.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع 
رسانی وزارت اطالعات، در این اطالعیه آمده است: با 
تالش گسترده سربازان گمنام امام زمان)عج( در ادارات 
 کل اطالعات استان فارس و هرمزگان و به منظور صیانت 
از سیاست های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از هرگونه 
اخالل در نظام اقتصادی کشور، تعداد ۱8 نفر از لیدرها 
و اعضای فعال دسیسه هرمی و کالهبردارانه جدید با نام 
فایننشیال )financial(، دستگیر و پرونده تخلفات 
آن ها به مراجع قضایی ارجاع شد.در این اطالعیه تاکید 
شده است: این افراد با استفاده از روش های اغواگرایانه 
و  آن ها  از  کالهبرداری  و  افراد  سرمایه  جذب  به  اقدام 
همچنین راه اندازی چندین هرم و زنجیره انسانی کرده 
و مبالغ قابل توجهی ارز از کشور از طریق صرافی های 
بودند.در  کرده  خارج  فیزیکی  صورت  به  یا  و  غیرمجاز 
این اطالعیه آمده است: با تشکر از هوشیاری و اقدام 
به موقع در اطالع  رسانی اخبار به ستادهای خبری از 

مردم شریف و والیتمدار درخواست می شود با عنایت 
با ترفندهای  به شکل گیری مجدد دسیسه های هرمی 
جدید و کالهبرداری آن ها و احتمال مال باخته شدن 
افراد، پیش از هرگونه سرمایه گذاری در طرح هایی از این 
قبیل، اطالعات الزم را کسب کرده و در صورت مشاهده 
اعالم   ۱۱۳ به شماره  را  گونه موارد مشکوک مراتب  هر 
کنند.این اطالعیه می افزاید: ضمنًا به افراد سودجو نیز 
هشدار داده می شود که فعالیت های آنها مورد رصد است 
و در صورت انجام اقدامات غیرقانونی با آن ها قاطعانه 

برخورد خواهد شد.
  "صدای اصالحات" توقیف شده است؟

شب  گفت:  اصالحات«  ــدای  »ص روزنامه  سردبیر 
گذشته دادستانی به دفتر روحانیت دستور داد تا مدیر 
یکسری  و  کند  احضار  دادســرا  به  را  روزنامه  مسئول 
روزنامه  این  که  کردند  فکر  اساس  همین  بر  رسانه ها 
توقیف شده است.»سیدهادی کسائی زاده« در گفت وگو 
روزنامه  گفت:  روزنامه  این  توقیف  ــاره  درب فــارس،  با 
صدای اصالحات توقیف نشدهاست و روزنامه مان فردا 
منتشر خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به خبری که در 
رسانه ها منتشر شده است، گفت: دیشب ساعت ۲۲:۳۰ 
دادستانی به دفتر روحانیت دستور داد تا مدیر مسئول 
روزنامه را به دادسرا احضار کند و یکسری رسانه ها بر 
شده  توقیف  روزنامه  این  که  کردند  فکر  اساس  همین 
است و با تیتر توقیف شد خبرهایشان را منتشر کردند.
 8 ساعت  فردا  اساس  همین  بر  داد:  ادامه  کسائی زاده 
صبح مدیر مسئول روزنامه به دادسرای ویژه روحانیت 
احضار شده است و به عنوان مطلع و کسی که توضیحاتی 
را  نتیجه اش  و  ارائه دهد در دادگاه حاضر شده  باید  را 
در اختیار شما قرار می دهیم.هفته گذشته گزارشی از 
روزنامه  در  روستایی  دختری  جنسیت  تغییر  ماجرای 
صدای اصالحات چاپ شد که این مطلب واکنش های 
زیادی از سوی برخی چهره ها و حتی نهاد های مختلف 
که  محرم  ماه  سوم  روز  در  درست  مطلب  داشت.این 
منسوب به حضرت رقیه )س( است، با تیتر »رقیه پس 
روزنامه صدای  ۲۲ سال مهدی شد« در صفحه یک  از 
اصالحات به چاپ رسید و این شائبه را پیش آورد که این 
نشریه عمداً در روزی که مزین به نام دردانه سید الشهدا 

)ع( است چنین تیتری را منتشر کرده است.

امام حسین )ع(فرمودند:
حد توکل چیست؟ 

حضرت فرمودند: اینکه با وجود خدا از هیچ کس نترسی.

آن که منتظر راســتین امام عصر)عج( اســت. بر اثر تخلق به اخالق الهی گرد حرام نمی گردد و جانش به گرد معصیت غبار نمی گیرد و می کوشد در انجام 
دادن واجب و دوری از معصیت که در راس آموزش های فرعی اسالم است. قصور و تقصیر روا ندارد. واجبات را عمل از حرام ها دوری کند و فراخور توان 
خویش به انجام دادن مستحب و ترک مکروه نیز اهتمام ورزد، و چون چنین کند، مطلوب موالی خویش را به انجام رسانیده و مستحق عنایت خاص ونگاه 

تشریفی امام خویش و سایر عترت طاهره)علیهم السالم( خواهد شد.
امام مهدی موجود موعود ص 186

از بی هنری ست اینقدر داد رما
زک قید هنر نکرد آزاد رما

چون تیغ هچ سان کنم نهان جوره خویش؟
چون بخیه هب روی کار افتاد رما
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